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بسم اهلل الرمحن الرحيم

مقدمة احملقق

احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم وبارك عىل حممد وعىل آله وصحبه.
أما بعد

فقـد أهـدى إيلَّ أحـد اإلخـوة األفاضل))) منذ سـنوات خمطوطـة قيمة هـي: )غريب 
القـرآن(  وهـي منظومـة يف عدة أبيات سـهلة وميـرة، فقرأهتـا ورأيت حتقيقهـا والتعليق 

هبا. لينُتفع  عليهـا، 
ولكننـي مل أقـف عـىل اسـم مؤلفها بعد بحـث طويل إنـا ُكتب يف آخرهـا: كتبه حممد 

بن عبـد اهلل املقري
فال أدري هل هو املؤلف أم ال؟ ولعل أحًدا يقف عىل مؤلفها بعد قرآهتا فيفيدين به.

وأسأل اهلل  أن ينفع هبا، وأن جيزي مؤلفها خرًيا إنه جواد كريم.
واهلل املوفق

املحقق.

))) وهو األخ مقبل بن عبد اهلل.
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املقـــدمة

األعـــى املجيـــد  هلل  احلمـــد  ذي املـــن والفضـــل الكريـــم املـــوىل1 

ـــر ـــيم)1) والتصوي ـــن التجس ـــل ع ومـــا لـــه يف امللـــك مـــن نظـــر2 ج

باإلســـام3 أمحـــده شـــكرًا عـــى اإلنعـــام  الـــرب  علينـــا  مـــنَّ 

املعيـــد املبـــدئ  صـــاة  ثـــم  الرشـــيد4  الطاهـــر  النبـــي  عـــى 

اخللـــق رب  اهلل  عليـــه  صـــى  بالصـــدق5  مؤيـــدًا  أتـــى  كـــا 

ــب ــع املجيـ ــد الواسـ ــد محـ الغريـــب6 وبعـ يف  بالقـــول  فلنبتـــدئ 

ـــه ـــدي في ـــذي قـــد صـــح عن مـــن كتـــب اإليضـــاح والتنبيـــه7 عـــى ال

اللفـــظ يف  موجـــزًا  خمتـــرًا  واحلفـــظ8  درســـه  يف  لراغـــب 

))) هذا اللفظ مل يرد يف الكتاب والسنة نفًيا وال إثباًتا، فاألوىل تركه، وقد ورد بدله نفي التمثيل.
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ما جاء يف املدني

ــرآن ــدين القـ ــن مـ ــائيل عـ ــا سـ بيـــاين9 يـ مـــن  اهلل  هـــداك  اســـمع 

ــات10 مـــن غـــر خلـــف جـــاء يف اآليـــات ــرة األبيـ ــدي كثـ ــس قصـ إذ ليـ

والتكثـــر التطويـــل  خمافـــة  والتقصـــر11  اإلجيـــاز  ورغبـــة 

الطـــوال أول  يف  فأربـــع  واألنفـــال12  التوبـــة  ســـورة  مـــع 

ـــزاب ـــع األح ـــج م ـــد واحل ارتيـــاب13 والرع بـــا  النـــور  وســـورة 

ــح ــل الفتـ ــال قبـ ــورة القتـ الـــرح14 وسـ يف  هكـــذا  واحلجـــرات 

احلديـــد15 ثـــم ابتـــدئ عـــر بـــا تقييـــد ســـورة  أوهلـــا 

ـــت)1)16 ومل يكـــن فيـــا حكـــوا مـــع زلزلـــت ـــد كمل ـــا ق ـــح هب ـــر والفت والن

))) انظر »الربهان يف علوم القرآن« للزركيش ))/239( و»اإلتقان يف علوم القرآن« للسيوطي ))/25(. 
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ً
املنـزل منه أوال

الســـاء17 نـــزول وحـــي اهلل ذي البهـــاء إىل  القـــدر  ليلـــة  يف 

ــا ــد أربعينـ ــن بعـ ــزل مـ ــم نـ نبينـــا18 ثـ املصطفـــى  النبـــي  عـــى 

النــــزول يف  القـــرآن  فـــأول  الرســـول19  الطاهـــر  النبـــي  عـــى 
يف قـــول مجهـــور الـــورى ممـــن ســـبق)2)20 مخس من اآليات يف صدر العلق)1)

املدثـــر بأهنـــا  روي  وقـــد  ــر )3)21  ــو جابـ ــد اهلل وهـ ــن أيب عبـ عـ

األنبـــاء يف  النـــزول  وآخـــر  النســـاء)4)22  آخـــر  يف  كالـــة 

يليهـــا ومـــا  الربـــا)5)  وآيـــة  روايـــة الكلبـــي جـــاءت فيهـــا)6)23 

النبـــي  تـــويف  وبعدهـــا  العـــيل 24  ربنـــا  عليـــه  صـــى 

مـــا دام صبـــح ومســـاء وغســـق25 كعـــدد القطـــر وكل مـــا خلـــق

)))  حلديـث عائشـة ريض اهلل عنهـا أخرجـه البخـاري يف بـدء الوحـي - كيـف كان بـدء الوحي إىل رسـول 
 .)(60(  ومسـلم يف اإليـان ب/ بـدء الوحـي إىل رسـول اهلل ،)ح/)3  اهلل

)2) انظر: »فتح الباري« البن حجر )4/8)7(، و»اإلتقان« للسيوطي ))/79(. 
 )464(( فطهر(  )وثيابك  باب  ويف   ،)4638( املدثر  سورة  تفسري  ب/  التفسري،  يف  البخاري  )3)  أخرجه 
ومسلم يف اإليان - باب بدء الوحي إىل رسول ))6)(، وأجيب عنه بأجوبة، انظر »اإلتقان« ))/78).

 . 4) أخرجه البخاري )4329(، ومسلم )8)6)( عن الرباء بن عازب(
)5) أخرجه البخاري )4270( عن ابن عباس  قال: آخر آية نزلت آية الربا. 

ُقـوا َيْوًمـا ُتْرَجُعـوَن فِيـِه إىَِل اهللَِّ{... فقد ورد عـن ابن عبـاس  أيًضا من  )6)  يعنـي قولـه تعـاىل: }َواتَّ
طريـق الكلبـي، عن أيب صالـح عنه »اإلتقـان« ))/87(. 
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القول يف فواتح السور

القـــرآن يف  الســـور  فواتـــح  منـــان26  ماجـــد  رب  إقســـام 

أســـاء  بأهنـــا  روي  وقـــد  األشـــياء27  لـــه  دانـــت  ملالـــك 

ـــور  ـــح الس ـــا فت ـــم جيعله ويعتـــرب28 وبعضه ذكرهـــا  عنـــد  يعـــرف 

ـــوت  ـــو احل ـــون فه ـــا الن ـــل أم ـــوت)1)29 وقي ـــمه هبم ـــور واس ـــت ث ـــن حت م

ــم)2) ــال دواة وقلـ ــم قـ القســـم30 وبعضهـ إىل  راجـــع  هـــذا  وكل 

ــحيق31 وقـــاف قالـــوا جبـــل حميـــق ــا سـ ــن أطرافهـ ــاألرض مـ بـ

(3( ــْرِ ــد خُمَـ ــن زبرجـ ــو مـ الغفـــر32 وهـ ذو  إهلنـــا  بـــه  أقســـم 

كالليـــل والشـــمس مـــع الضحـــاء33 كغـــره مـــن مجلـــة األســـاء

والزيتـــوِن والتـــن  والطـــور  ومهـــا جبـــال فاســـتمع فنـــوين)4)34 

ــه35 وقيـــل بـــل إقســـامه بذاتـــه ــن صفاتـ ــم مـ ــر ذات االسـ أظهـ

)))  روي عـن ابـن عبـاس من روايـة أيب ظبيـان عنه، أخرجـه ابن جريـر الطـربي يف تفسـريه )523/23(. 
وأبـو ظبيـان قابـوس فيه لني، كـا قال ابـن حجـر يف »التقريـب« ص )789(. 

)2) وهو قول ابن عباس يف رواية، وبه قال احلسن وقتادة، انظر زاد املسري )327/8(. 
 . 3) أخرجه الطربي يف »تفسريه«: )47/26)( رقم )3)( عن ابن عباس(

)4)  قـال جماهـد: الطـور هـو بالريانيـة اجلبـل، وانظـر »اجلامـع ألحـكام القـرآن« للقرطبـي )9)/2)5( 
و)364/22(. 
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باســـطات36 وقــد ســمعت القــول يف الصافات والطـــر  مائـــك)1) 

ـــر)2) ـــحاب املج ـــرات للس الذكـــر)3)37 فالزاج تـــايل  كل  فالتاليـــات 

ــات)4) ــو ذاريـ ــاح اجلـ ــم ريـ حامـــات38 ثـ لألمطـــار  واملـــزن 

)6)39 واجلاربــات الفلــك جتــري يرسا)5) أمـــرًا  مقســـات  الســـاء  ويف 

وقيـــل ذا للعاصفـــات عصفـــًا)7)40 كـــذا الريـــاح املرســـات عرفـــا

املائـــك بأهنـــا  روي  وقـــد  والنـــارشات رشحهـــا كذلـــك)8)41 

القولـــن42 نـــارشة األمطـــار عنـــد الكـــون أحـــد  يف  صحفـــًا  أو 

انتشـــارا43 وبعضهـــم جيعلهـــا األمطـــارا األرض  نبـــات  تنـــر 

ـــث ـــوم البع ـــر ي ـــل أرض الن ـــث )9)44 وقي ـــول املك ـــد ط ـــام بع ـــد القي عن

ســـام45 َأَجـــْل وهـــم مائـــٌك كـــرام رهبـــم  مـــن  عليهـــم 

فامللقيـــات وحـــي ذي اجلـــال)10)46 والفارقـــات احلـــرم واحلـــال 

ســـبقا47 واختلفـــوا يف النازعـــات غرقـــا فالســـابقات  إىل  حتـــى 

))) أخرجه الطربي يف تفسريه ))7/2( عن عبد اهلل بن مسعود ومروق بن األجدع. 
)2) أخرجه الطربي يف تفسريه ))8/2( عن جماهد والسدي. 

)3) »املحرر الوجيز« )270/7(. 
)4) تفسري »غريب القرآن« للصنعاين ص )))2(. 

)5) »اجلامع ألحكام القرآن« )9)/470(. 
 . 6) أي املالئكة، وقد روي عن عمر(

)7) »زاد املسري« )445-444/8(. 
)8) »زاد املسري« )445-444/8(. 

)9) انظر هذه األقوال يف »زاد املسري« )445-444/8(. 
)0)) وهو قول اجلمهور، حكاه القرطبي يف »تفسريه« ))494/2).
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ــائكة)2)48 فبعضهـــم ينحـــو إىل املائكـــة)1) ــوم الشـ ــم إىل النجـ وبعضهـ

وعظـــم)3)49 ثـــم كاب بـــارسات اللحـــم مفصـــل  كل  تنهـــش 

مائـــك مـــن غـــر خلـــف فـــادر)4)50 وبعضهـــم يعدهـــا مدبـــرات األمـــر

ـــح ـــا الصب ـــل فيه ـــات اخلي ـــدح51 والعادي ـــم الق ـــدر ث ـــا يف الص ـــوت هل ص

ـــار ـــن األحج ـــار م ـــا الن ــار)5)52 إخراجه ــو مـــن الغبـ ــا يعلـ ــع مـ والنقـ

))) وهو قول عيٌل وابن مسعود، وروي عن ابن عباس، انظر »زاد املسري«: )4/9)(. 
)2) وهو قول احلسن وآخرين، »زاد املسري« )4/9)(. 

)3) حكاه املاوردي، »زاد املسري«: )5/9)(. 
)4) ونقل القشريي اإلمجاع عىل أن املداد هي املالئكة، »تفسري القرطبي« )42/22).

 . 5) رواه الواحدي يف »أسباب النـزول« ص ))34( عن ابن عباس(
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غريب سورة البقرة

أبينـــا عـــى  اهلل  م  وحـــرَّ ُأنبينـــا53  كـــذا  الـــرب  شـــجرة 

ـــروي ـــى م ـــاس أت ـــن عب ـــن اب وغـــره فيـــا حكـــى الســـدي)1)54 ع

ـــادة  ـــى قت ـــد حك ـــم ق ـــن فافه ـــاده )2)55 والت ـــب الزه ـــج صاح ـــن جري واب

ــم ــو كان يف طعامهـ ــن حلـ ـــح عـــى أشـــجارهم)3)56 واملـ ينـــزل بالسُّ

اجلليـــل57 وعســـل أيضـــًا وزنجبيـــل)4) بذلـــك  لهـــم  فضَّ

ـــانا)5) ـــي الس ـــلوى ه ـــده الس أتانـــا58 وبع كـــذا  نحكيـــه  وقبـــل 

ــز59 والفـــوم قالـــوا كل حـــب خيتبــــز)6) ــتقيًا بالرجـ ــًا مسـ ــم كامـ فافهـ

))) رواه ابن جرير الطربي يف »تفسريه« )724( من طريق جماهد عن ابن عباس. 
)2)  انظر »تفسري القرطبي« ))/454( وأخرج الطربي )722( من طريق سعيد عن قتادة قال: »هي السنبلة«.
وأخـرج )740( مـن طريـق حجـاج، عـن ابـن جريـج عن بعـض أصحـاب النبـي  قال: 
التينـة؛ قـال ابـن عطيـة يف »املحـرر الوجيـز« ))/83)(: وليس يف يشء من هـذا اليقني مـا يعضده خرب، 

وإنـا الصـواب أن اهلل تعـاىل هنـى آدم عن شـجرة، فخالـف هو إليهـا، وعـى يف األكل منها.اهـ.
وقال ابن جرير الطربي يف »تفسريه« ))/)52(: »وال علم عندنا بأي شجرة كانت عىل التعيني، ألن اهلل 

مل يضع لعباده دلياًل عىل ذلك يف القرآن، وال يف السنة الصحيحة، فأنى يأيت ذلك؟«..اهـ 
)3) »تفسري غريب القرآن« ص)7)2(. 

)4) قال البغوي يف »تفسريه« املخترص ص )30(: »واألكثرون عىل أن املن هو الزنجبيل«. 
)5) انظر »مفردات ألفاظ القرآن« لألصفهاين ص )424(. 

)6) روي ذلك عن قتادة واحلسن يف تفسري )الفوم( أخرجه عنها ابن جرير يف »تفسريه« )28/2)).
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بالثـــوم)2)60 وحنطـــة خمصوصـــة باالســـم)1) فرسهـــا  وقائـــل 

كبـــرة مســـنة  وفـــارض  والبكـــر ال محـــل هبـــا صغـــرة)3)61 
البيـــان62 ثـــم عـــوان وســـط األســـنان)4) واضـــح  يف  أتـــى  كـــذا 

صفـــراء بقـــرة  وقولـــه  أصفـــر فيهـــا الظلـــف واملـــدراء )5)63 
األنبـــاء64 وقـــد روي بأهنـــا ســـوداء )6) جـــاءت  هـــذا  بـــكل 

ـــاب ـــن ذوي األلب ـــوم م ـــال ق اإلهـــاب65 وق مصفـــرة  بأهنـــا 

ذلـــول ال  الصفـــر  صافيـــة  والـــذل ههنـــا هـــو التســـهيل)7)66 

األديـــم)8)67 أصبـــح ذا غنـــا هبـــا اليتيـــم لـــه  منـــه  بملئهـــم 

أمرهـــم)9)68 وذاك إذ شـــدوا عـــى نبيهـــم  ربنـــا يف  اإللـــه  شـــد 

))) وهو قول ابن عباس ، أخرجه ابن جرير يف »تفسريه« )28/2)(. 
)2) وهو اختيار الفراء، وقال: هي قراءة عبد اهلل بن مسعود »زاد املسري« ))/89(. 

)3)  قـال الكسـائي: الفـارض الكبرية العظيمة »لسـان العـرب« )0)/)23( والبكر: الصغـرية التي مل حتمل 
»تفسـري القرطبي« )83/2)(. 

)4) قال اجلوهري: )العوان( النصف يف سنها يف كل يشء »لسان العرب« )485/9).
)5) قال القرطبي يف »تفسريه« )85/2)( قال مكي عن بعضهم: حتى القرن والظلف.

)6) وهو مروي عن احلسن، أخرجه ابن جرير يف »تفسريه« )99/2)).
قـال ابـن قتيبـة يف »تفسـري غريـب القـرآن« ص )53( عن هذا القـول: وهذا غلـط يف نعوت البقـر، وإنا 
يكـون ذلـك يف نعـوت اإلبل، يقال: بعري أصفر، أي أسـود، وذلك أن السـود من اإلبل يشـوب سـوادها 

صفـرة. ومثله قـال ابن جرير يف »تفسـريه« )200/2). 
ل - بالكر - اللني وهـو ضد الصعوبة«،  ل بالضم - نقيض العـز، والذَّ )7)  قـال يف اللسـان )55/5(: »الـذُّ

ويف مفـردات القرآن للراغب األصبهاين يف ص )330(: أي ليسـت بصعبة. 
)8) رسد ملخص الروايات الواردة يف البقرة القرطبي يف »تفسريه« )2/)9)(. 

)9)  روي عن أيب هريرة مرفوًعا: »لوال أن بني إرسائيل قالوا }وإنا إن شاء اهلل ملهتدون{ ما أعطوا أبًدا، ولو أهنم 
دوا فشدد اهلل عليهم«.  اعرتضوا بقرة من البقر فذبحوها ألجزأت عنهم، ولكن شدَّ

قال ابن كثري: »وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وأحسن أحواله أن يكون من كالم أيب هريرة«. اهـ  
»تفسري القرآن العظيم« )2/))5( ط/ ابن اجلوزي حتقيق أيب إسحاق احلويني. 
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أمـــرا69 وقاتـــل بـــه رموهـــا عـــرا راجعـــوه  إذ  عقوبـــة 
النســـوان)11)70 واجلنـــف امليـــل إىل العـــدوان)10) تقـــرب  ورفـــث 

ــر قـــويل)12)71 وِســـنة يف العـــن دون العقـــل والنـــوم يف العقـــل تدبـ

ـــيطان ـــوت للش ـــد بالطاغ وقيـــل أصنـــام مـــع األوثـــان)13)72 والقص

ــا73 ننشـــزها)14) يعنـــي بـــه نحييهـــا ــراء)15) أي نعليهـ ــرأ بالـ ــن قـ ومـ

ـــع ـــى الرف ـــم بمعن ـــر عنده ــع)16)74 والن ــى اجلمـ ــري بمعنـ ــارة جيـ وتـ

النظـــام يف  إبراهيـــم  وطـــر  ديـــك و طـــاووس مـــع احلـــام75 

حييـــى بـــن ســـام كـــا رواه)17)76 ثـــم غـــراب هكـــذا حـــكاه

اهنـــار ذو  الغزيـــر  والوابـــل  ــار)18)77  ــن األمطـ ــا رق مـ ــل مـ والطَّـ
فاغفـــر لنـــا يـــا عـــامل الغيـــوب78 واإلرص مـــا كان مـــن الذنـــوب)19)

)0)) »تفسري غريب القرآن« ص)36)(. 
)))) قاله ابن عباس والسدي »املحرر الوجيز« البن عطية ))/449(. 

)2)) »تفسري القرطبي« )270/4(. 
)3)) »زاد املسري« ))/306( وذكر يف املراد بالطاغوت مخسة أقوال. 

)4)) وهي قراءة عاصم، وابن عامر، ومحزة والكسائي. 
)5)) وهي قراءة ابن كثري، ونافع، وأبو عمرو »زاد املسري« ))/2)3(. 

)6)) انظر »الكشف عن وجوه القراءات السبع« ملكي القييس ))/259(. 
)7)) وهو قول عكرمة وجماهد وعطاء وابن جريج »زاد املسري« ))/4)3).

وأخرجه عنهم ابن جرير يف »تفسريه« )494/5).
قال ابن كثري يف »تفسريه« ))/323( ال طائل حتت تعيينها، إذ لو كان يف ذلك مهم لنص عليه القرآن. 

)8)) »تفسري القرطبي« )338/4(. 
)9)) قال القرطبي يف تفسريه )502/4(: »واإلرص: الضيق والذنب والثقل«. 
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غريب سورة آل عمران

ـــوال ـــور ق ـــمعنا يف احلص ـــد س ـــا)1)79 وق ـــاء أص ـــزل امل ـــذي ال ين ـــو ال ه

ــا ــع الندامـ ــرج مـ ــس خيـ إكرامـــا)2)80 أو ليـ كرمـــه  فقـــد  شـــيئًا 

صغـــر  ذكـــره  وقائـــل  القديـــر81  بذلـــك  طهـــره 

العيـــوب)3)82 وقيـــل حمصـــور عـــن الذنـــوب مـــن  اهلل  بـــرأه 

ـــر)4)83 يلقـــى اإللـــه وحـــده يف احلـــر ـــذا يف األث ـــب هك ـــر ذن ـــن غ م

باليديـــن يشـــر  أن  والرمـــز  العـــن 84  ثـــم  باحلاجـــب  وقيـــل 

)))  روي عـن ابـن عبـاس : أخرجه ابـن جرير الطـربي يف »تفسـريه«: )339/6( رقـم )6997(، 
وروي عـن الضحـاك أيًضا »زاد املسـري« ))/384(. 

)2) »تفسري غريب القرآن« للصنعاين ص 42). 
)3) انظر معاين القرآن للنحاس ))/394).

قـال القـايض عيـاض يف »الشـفاء« ))/6))(: »واعلـم أن ثنـاء اهلل تعـاىل عـىل حييـى بأنه حصـور ليس 
ـاد العلـاء،  اق املفريـن ونقَّ كـا قـال بعضهـم: إنـه كان هيوًبـا، أو ال ذكـر لـه، بـل قـد أنكـر هـذا حـذَّ
وقالـوا: هـذه نقيصـة وعيـب، وال تليـق باألنبيـاء، وإنـا معناه أنه معصـوم مـن الذنـوب، أي: ال يأتيها، 
كأنـه حـرص عنهـا؛ وقيـل: مانًعا نفسـه من الشـهوات، وقيل: ليسـت له شـهوة يف النسـاء، فقـد بان لك 
مـن هـذا أن عدم القـدرة عىل النـكاح نقص، وإنـا الفضل يف كوهنـا موجودة، ثـم قمعها، إمـا بمجاهدة 
كعيسـى ، أو بكفايـة مـن اهلل تعـاىل كيحيـى ، فضيلة زائـدة لكوهنا شـاغلة يف كثري من 

األوقـات حاطَّة إىل الدنيـا...« اهـ. 
)4)  أخرجـه ابـن جريـر يف »تفسـريه«: )377/6( رقـم ))698 - 6983( عـن عبـد اهلل بـن عمـرو بـن 
العـاص مرفوًعـا وموقوًفـا، واملوقـوف أصح؛ قـال ابن كثـري T يف »تفسـريه« ))/369(: عـن املوقوف: 

»فهـذا أصـح إسـناًدا مـن املرفـوع، وقال عـن املرفـوع: غريب جـًدا«.
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ــم ــفتن فاعلـ ــس الشـ ـــم)1)85 وذاك مهـ ـــوت يفه ـــن لص ـــر تبي ـــن غ م
واألكمـــه األعمـــى يف النعـــوت)3)86 والطـوع ]والصمت من املوت[)2)

يعنـــي بـــه وليجـــة مـــن غركـــم)4)87 وقولـــه بطانـــة مـــن دونكـــم

رسه أهـــل  االنســـان  بطانـــة  ــره)5)88  ــن أمـ ــي مـ ــا خفـ ــم بـ خيربهـ
للجـــرح)7)89 والقـــرح بالضـــم قـــرئ والفتـــح)6) تســـمية  تفســـره 

))) انظر »تفسري الطربي« )388/6( ، »زاد املسري« ))/386( و »تفسري غريب القرآن« ص )69)( 
)2) مل أمتكن من معرفة املراد هبا يف املخطوط. 

)3) »تفسري الطربي«: )428/6(. 
)4) »تفسري القرطبي« )272/5(. 

)5) »تفسري غريب القرآن« ص )2))(. 
)6)  قـرأ محـزة وأبو بكر والكسـائي بضـم القاف، وقـرأ الباقون بالفتح، انظر »الكشـف عن وجـوه القراءات 

السبع« ))/356(. 
)7) »معاين القرآن« للفراء ))/234(، و»تفسري غريب القرآن« ص )255(. 
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غريب سورة النساء

ـــام)1)  ـــن اآلث ـــا كان م ـــوب م ثـــم تعولـــوا اجلـــور يف األحـــكام)2)90 واحل

ــق ــو الرفيـ ــب هـ ــل باجلنـ صديـــق)3)91 واخلـ مثالـــه  ســـفر  يف 

ـــر كاذب  ـــرء غ ـــرس امل ـــل ع هـــي التـــي تصحبـــه باجلانـــب)4)92 وقي

كعــب بــن أرشف مــع ابن أخطــب)5)93 واجلبـــت والطاغـــوت فيـــا ينســـب 

اإللـــه  ســـوى  معبـــود  وكل  ســـاه 94  تكـــن  ال  جبـــت  فـــكل 

مـــن النـــواة قالـــه ذو احلـــذق)6)95 وكـــذا الفتيـــل بالنـــوى بالشـــق 

))) »تفسري القرطبي« )6/)22-2(. 
)2) »تفسري البغوي« ))/392(. 
)3) »تفسري الطربي« )340/8(. 

)4)  قالـه عـيل وابن مسـعود، واحلسـن، وإبراهيـم النخعـي، وابـن أيب ليـىل، »زاد املسـري« )80/2( قال ابن 
جريـر بعـد أن ذكر األقـوال الثالثة: »فالصـواب أن يقال: مجيعهـم معنّيون بذلك، وكلهـم قد أوىص اهلل 

باإلحسـان إليه«، »تفسـري الطربي« )346/8(. 
)5) روي عن ابن عباس، وبه قال الضحاك والفراء »تفسري الطربي« )364/8).

قـون بمعبودين  وقـال ابـن جرير: »والصـواب يف تأويـل: )يؤمنون باجلبـت والطاغـوت( أن يقال: يصدِّ
مـن دون اهلل، يعبدوهنـا مـن دون اهلل، ويتخذوهنـا إهلـني، وذلـك أن اجلبـت والطاغـوت إسـان لـكل 
معظـم بعبـادة مـن دون اهلل أو طاعـة أو خضـوع لـه كائنًـا مـن كان ذلـك املعظَّـم مـن حجـر أو إنسـان 
أو شـيطان... وكذلـك حيـي بـن أخطـب وكعـب بـن األرشف، ألهنا كانـا مطاعـني يف أهـل ملتها من 

اليهـود يف معصيـة اهلل والكفـر برسـوله، فكانـا جبتـني وطاغوتـني...« اهـ. 
)6)  وهـو ابـن عبـاس، وبه قـال جماهد وعطـاء بن أيب ربـاح، والضحـاك، وقتادة، وابـن زيد، ومقاتـل، وأبو 

عبيـدة، وابن قتيبة، والزجـاج ، انظر »زاد املسـري« )05/2)(. 
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والقـــرة البيضـــا هـــي القطمـــر)2)96 وثقبـــة يف ظهرهـــا النقـــر )1)

مـــن فعـــل أهـــل اجلهـــل فيـــا يذكـــر)3)97 والبتـــك يف اآلذان قطـــع مشـــهر

الكالـــة عـــن  ويســـألونك  هـــي انقطـــاع النســـل ال حمالـــة 98 

مولـــود وال  يبقـــى  ولـــد  ال  قـــد ذهـــب البنـــون واجلـــدود)4)99 

))) النقري: النقرة التي يف ظهر النواة؛ قاله الفراء يف »معاين القرآن« ))/273(. 
)2)  قـال القرطبـي يف »تفسـريه« )7)/365(: »القطمـري: القـرة الرقيقة البيضـاء التي بني الثمـرة والنواة، 

املفرين«. أكثـر  قاله 
)3) »تفسري الطربي« )4/9)2(. 

)4) »معاين القرآن« للفراء ))/257(،و »تفسري غريب القرآن« للصنعاين ص )263(. 
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غريب سورة املائدة

ــود)1)100 وقـــول ريب أوفـــوا بالعقـــود ــك بالعهـ ــا ال شـ ــي الوفـ يعنـ

األنعـــام هبيمـــة  يف  وجـــاء  هـــو اجلنـــن يف دجـــى األرحـــام101 

ـــعر)2)102 مســـهل ُأبيـــح فيـــه األمـــر ـــه الش ـــت في ـــا ينب ـــد م ـــن بع م

اثنتـــان103 حلـــت لنـــا الســـنة ميتتـــان  الدمـــا  مـــن  ومثلهـــا 

ــال)3)104 احلـــوت واجلـــراد فيـــا قالـــوا ــد والطحـ ــا الكبـ ــن الدمـ ومـ

قطـــاف105 ويف اجلـــراد فاســـتمع خـــاف وال  ســـبق  يكـــن  مل  إن 

))) »تفسري الطربي« )449/9( وحكى اإلمجاع عىل أن املراد بالعقود: العهود 
)2)  وهـو قـول ابـن عمر وابن عبـاس »زاد املسـري« ))/268( قـال ابن جريـر يف تفسـريه )456/9(- بعد 
أن ذكـر القولـني يف ذلـك: »وأوىل القولـني بالصـواب يف ذلك مـن قال عنـى بقوله: }أحلـت لكم هبيمة 

األنعـام{ األنعام كلهـا: أجنتها وسـخاهلا وكبارها«اهـ.
مـان: فالكبد  )3)  يف حديـث ابـن عمـر: »أحلت لنـا ميتتان ودمـان، فأما امليتتـان: فاحلوت واجلـراد، وأما الدَّ
والطحـال«. أخرجـه أمحـد )5723(، وابـن ماجـة )8)32، 4)33( مـن طريق عبد الرمحـن بن زيد بن 
أسـلم عـن أبيـه، عـن ابن عمـر  مرفوًعـا. وإسـناده ضعيـف: لضعف عبـد الرمحن بـن زيد بن 
أسـلم، قـال عبـد اهلل بـن أمحـد: سـمعت أيب يضعف عبـد الرمحـن، وقـال: روى حديًثا منكـًرا: »أحلت 
لنـا ميتتـان ودمـان«، وضعفـه ابـن املديني جـًدا، وكـذا النسـائي وأبـو زرعـة يف آخرين، انظـر »هتذيب 

.((6(/6( التهذيب« 
وقـد روي موقوًفـا وهـو أصح؛ أخرجه الـدار قطنـي )4/)27( والبيهقي ))/254( من طريق سـليان 
بـن بـالل، عـن زيـد بن أسـلم، عـن ابن عمـر موقوًفـا؛ قـال البيهقـي: »وهـذا إسـناد صحيـح، وهو يف 

معنـى املسـند«؛ ورجـح الوقـف: أبو زرعـة وأبو حاتـم وغريمها. 
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ــاح ــه يبـ ــم كلـ ــر فاعلـ جنـــاح106 والطـ حلومـــه  يف  وليـــس 

ـــال)1)107 هـــذا هـــو الصحيـــح يف األقـــوال ـــد واإلفض ـــك ذي املج ـــن مال ع

مـــع الـــذي يـــأكل مـــن اجليفـــا108 ويف ســـباعها دانـــت احللفـــا

والزهـــري عـــروة  يكرهـــه  القـــوي109  هـــو  مالـــك  وقـــول 

عـــيُل110 ويف اخلطاطيـــف روى الُعتبــــي هبـــا  قـــال  كراهـــة 

ـــر ـــن يف الوك ـــاد إن يك ـــن زي ـــر)2)111 اب ـــدو أو يف احل ـــكن يف الب يف مس

ـــات ـــع احلي ـــر م ـــد والوب إن ذكيـــت يف موضـــع الـــذكاة)3)112 واجلل

الثعلـــب113 وجوز البعض مـن أهل املذهب  ثـــم  والضبـــع  اهلـــر 

ـــوع ـــوذ والرب ـــب والقنف اجلميـــع)4)114 والض لنـــا  حـــل  وأرنـــب 

القيـــوم115 وقد قفى شـعري عن احللزوم)5) الواحـــد  ريب  ســـبحان 

ـــايل ـــتمع مق ـــال فاس ـــو ح اجلـــال116 وه ذي  رس  مـــن  حالـــه 

عـــن كل أهـــيل مـــن احلمـــر)6)117 وقـــد هنـــى النبـــيُّ يف املأثـــور

))) »الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي« البن عبد الرب ص )86)(. 
)2) »مواهب اجلليل رشح خمترص خليل« 

)3) »أحكام القرآن« البن العريب )67/3))، 68))(. 
)4) »الكايف« البن عبد الرب ص )86)(. 

مث.  )5)  هكذا يف املخطوط )احللزوم( ويف »املعجم الوسيط« ))/92)( احللزون - بالنون - دويبة تكون يف الرِّ
)6)  يف حديث أنس بن مالك  قال: ملا كان يوم خيرب أمر رسول اهلل  أبا طلحة فنادى: »بأن 
اهلل ورسوله ينهيانكم عن حلوم احلمر األهلية، فإهنا رجس« أخرجه البخاري )5528( ومسلم )940)(. 
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ــا البغـــاال واخليـــل فافهـــم واتـــق الضـــاال)1)118 وأحلـــق النـــاس هبـ

ــباع  ــن السـ ــاب مـ الســـاع)2)119 وكل ذي نـ يف  النبـــي  كرهـــه 

ـــه  ـــه عن ـــم من ـــد روي التحري فاعلمنـــه)3)120 وق بالقـــوي  وليـــس 

ـــرب ـــول املح ـــاء يف األزالم ق هـــي قـــداح القـــرع عنـــد امليـــرس)4)121 وج

ـــل ـــُل الباط ـــار فع ـــرس والق جاهـــِل122 واملي ســـفيه  كل  يفعلـــه 

ــرح ــارة يف الـ ــب حجـ كانـــت رساعـــا عندهـــم للذبـــح)5)123 ونصـ

)))  وهـو قـول اإلمـام مالـك، واسـتدل بقولـه تعـاىل: Tاخليـل والبغـال واحلمـري لرتكبوهـا وزينـةT فجعلها 
للركـوب والزينـة، ومل جيعلهـا لـألكل، ونحـوه قال أشـهب، واجلمهـور عىل إباحـة حلوم اخليـل ملا ثبت 
يف الصحيحـني عـن جابـر  قـال: هنـى رسـول اهلل  يـوم خيـرب عـن حلـوم احلمـر 

األهليـة، وأذن يف حلـوم اخليـل. أخرجـه البخـاري )9)42(، ومسـلم ))94)(، 
القرطبـي«  و»تفسـري   )((44/3( العـريب  البـن  القـرآن«  و»أحـكام   )497/2( »املوطـأ«  وانظـر 

 .)28( /(2 (
)2)  »أخرجـه مسـلم يف »صحيحـه« )934)( مـن حديـث ابـن عبـاس  بلفـظ: »هنـى رسـول اهلل 

 عـن كل ذي نـاب مـن السـباع...«. 
)3)  بل هو يف »صحيح مسلم« )933)( من حديث أيب هريرة  بلفظ: »كل ذي ناب من السباع فأكله حرام«. 

)4) »تفسري القرطبي« )288/7(. 
)5) »تفسري الطربي« )508/9(. 
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غريب سـورة األنعام

التأويـــل يف  آزُر  وقولـــه  اخلليـــل124  أيب  لتـــارخ  اســـم 

ــال)1)125 أو صنـــم يف أحـــد األقـــوال ــو إىل اإلضـ ــم ينحـ وبعضهـ

بالرفـــع قـــرا  ملـــن  تـــأول  يعنـــي ضـــاال واعوجـــاج الـــرع126 

ــض  ــام كل ناهـ ــة األنعـ ــارض127 محولـ ــازل وفـ ــن كل بـ ــه مـ بحملـ

ــها)2)128 والفـرش مـا ليس يطيـق احلما ــا سـ ــم يـ ــل أو غنـ ــن إبـ مـ

ــر)3)129 وجاءنـــا يف وصـــف كل ذي ظفر ــام واحلمـ ــر والنعـ ــي البعـ يعنـ

مـــن ســـبع أو غـــره يف الطـــر)4)130 وقيـــل كل كاســـب للظفـــر

ـــن)5)131 ثـــم احلوايـــا مبعـــر يف البطـــن ـــى والفط ـــكاه ذو احلج ـــا ح في

))) »تفسري الطربي« )432/8(. 
)2) »زاد املسري« )37/3)( وتفسري »غريب القرآن« ص )43)(. 

)3)  وهـو قـول ابـن عباس وابـن جبري وجماهـد وقتادة والسـدي، انظـر: »تفسـري القرطبـي« )97/9(، »زاد 
 .)(4(/3( املسري« 

)4) انظر: »زاد املسري« )3/)4)(. 
)5) تفسري الطربي )2)/203( وهو قول ابن عباس  وغريه. 
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غريب ســــــــورة األعراف

ــز)1)132 والقول يف األعراف سـور ناشـز ــم حاجـ ــان واجلحيـ ــن اجلنـ بـ

ـــدوا)2)133 أصحابـه قـوم غزو فاسُتشـهدوا ـــن جاه ـــر إذن الوالدي ـــن غ م

ــان)3)134 وقـــال قـــوم يســـتوي امليـــزان  ــه رجحـ ــر لـ ــا يظهـ ــم فـ هلـ

ــراد ــر يف اجلـ ــل الصغـ ـ اجلـــراد135 والقمَّ مـــن  جنـــس  وقائـــل 

فافهـــم هـــداك امللـــك القـــدوس136 ثـم الرباغيث رووا والسـوس)4)

))) »تفسري غريب القرآن« ص )58(. 
)2)  روي فيـه حديـث حممـد عبـد الرمحـن عـن أبيـه قـال: سـئل رسـول اهلل  عـن أصحـاب 
األعـراف، فقـال: »قـوم قتلـوا يف سـبيل اهلل بمعصيـة آبائهـم، فمنعهـم قتلهـم يف سـبيل اهلل عـن النـار، 
ومنعتهـم معصيـة آبائهـم أن يدخلوا اجلنـة« أخرجه ابـن جرير الطربي يف »تفسـريه« )4704)( بسـنده 

عـن حممـد بـن عبـد الرمحن بـه. وإسـناده ضعيـف، فيـه مـن ال يعرف.
وأورد ابـن جريـر حديًثـا آخـر وهـو ضعيف أيًضـا، وانظر حتقيـق حممود شـاكر عىل تفسـري الطربي عند 

هذين املوضعـني )2)/57، 58(. 
قـال ابـن كثـري يف »تفسـريه« )226/2(: »بعد أن سـاق مجلـة من األحاديـث يف ذلـك، واهلل أعلم بصحة 

هـذه األخبـار املرفوعـة وقصارها أن تكـون موقوفة، وفيـه داللة عىل مـا ذكر..«. 
)3)  وهـو قـول حذيفـة وابـن عبـاس وابـن مسـعود وغري واحـد مـن السـلف واخللف، ذكـره ابـن كثري يف 

تفسـريه )225/2).
ـل، انظر »زاد املسـري« )249/3( واملراد بالسـوس أي الـذي يضع يف  )4)  فهـذه أربعـة أقوال يف املـراد بالقمَّ

احلنطـة، روي عـن ابن عباس وسـعيد بـن جبري.
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رفعنـــا)2)137 فانبجسـت تفجرت يف املعنى )1) فوقهـــم  نتقنـــا  وإذ 
ـــاء)3) ـــم اجل ـــاف فاعل اخلفـــاء)4)138 واالنكش القيامـــة  يف  والثقـــل 
ــؤول)5) ــامل سـ ــي عـ ــم حفـ أقـــول139 ثـ مـــا  اهلل  هـــداك  فافهـــم 

))) »تفسري البغوي« )207/2(. 
)2) »تفسري غريب القرآن« ص )300).

)3) يعني قوله تعاىل: }ال جيليها لوقتها إال هو{ أي يكشفها وال يظهرها »تفسري البغوي« )9/2)2)
)4) قاله السدي »تفسري ابن كثري« )282/2(. 

)5)  وهو مروي عن ابن عباس ، قال ابن جرير الطربي يف تفسريه )3)/300( بعد أن ذكر األقوال 
يف ذلك: وأوىل األقوال يف ذلك الصواب قول من قال: معناه: كأنك حفي باملسألة عنها فتعلمها.
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غــريب ســـــورة األنفال

واإليصـــال)1)140 غنائـــم فاعلـــم هـــي األنفـــال املزيـــد  ورشحهـــا 
ثـــم املـــكاء الصـــوت بالتصفـــر 141 والشـــوكة القتـــال يف التفســـر)2)
ـــق)3) ـــة التصفي ـــذا التصدي أنيـــق142 وهك معجـــب  كام  هـــذا 

د بمعنى اطِّرد هبم من خلفهم ـــم)4)143 رشِّ ع غره ـــمِّ ـــم س ـــكٍل ث ـــل ل وقي

ـــزل ـــم فاعت ـــذ إليه ـــه فانب ـــل)5)144 وقول ـــد حيتم ـــي ق ـــرح ناِج ـــذ ط والنب

ــار)6)145 وقولـــه ُيثخـــن يف األقطـــار ــل يف الكفـ ــوغ القتـ ــي بلـ يعنـ

))) »تفسري ابن كثري« )294/2(. 
)2) »تفسري القرطبي« )455/9(. 

)3) »تفسري غريب القرآن« ص )7)) - 287(. 
)4) »زاد املسري« )372/3(. 

)5) »زاد املسري« )373/3(، »وتفسري البغوي« ))257/2(. 
)6) »تفسري غريب القرآن« ص ))34(. 
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غريب ســـــورة التوبة

أدري146 والعيلـــة الفقـــر الـــذي يـــوري)1) فيـــا  الطريـــق  والســـعة 

ـــدِّ ـــم ع ـــْرم فاعل ـــهر احُل بالـــرسد147 واألش أتـــت  منهـــا  ثاثـــة 

وقعـــدة وحجـــة  حمـــرم  العـــدة148  تتـــم  بـــه  ورجـــب 

ــم  ــرد معظـ ــم مفـ ــهر أصـ مكـــرم)2)149 شـ فاضـــل  أضـــف  ثـــم 

املحـــرم  تأويلـــه  نأســـهم  يعلـــم 150  فيـــا  للتأخـــر  وذاك 

ـــر ـــهر صف ـــه ش ـــون بدل عنـــد اســـتئنافهم بحـــرب قـــد ظهـــر)3)151 أذ جيعل

))) »تفسري غريب القرآن« ص )230(. 
نَُة اْثنَا َعَرَ  ْرَض السَّ َمَواِت َواألَْ َماَن َقْد اْسَتَداَر َكَهْيَئتِِه َيْوَم َخَلَق اهللَُّ السَّ )2)  ثبت ذلك عن النبي  َقاَل: »إِنَّ الزَّ
مُجَاَدى  َبْنَ  الَِّذي  ُمَرَ  َوَرَجُب  ُم  َوامْلَُحرَّ ِة  جَّ احْلِ َوُذو  اْلَقْعَدِة  ُذو  ُمَتَوالَِياٌت  َثَاٌث  ُحُرٌم  َأْرَبَعٌة  ِمنَْها  َشْهًرا 

َوَشْعَباَن«، أخرجه البخاري )4662(، ومسلم )679)(. وانظر: »تفسري الطربي« )4)/234(. 
)3)  ورد ذلـك عـن ابـن عبـاس  فقد قـال يف قولـه تعـاىل: }إنا النـيسء زيـادة يف الكفر{ قـال: فهو 
م عاًمـا وصفـر عاًما، وزيـد صفًرا آخـر يف األشـهر احلرم، وكانـوا حيرمون صفـًرا مرة  م، كان حيـرَّ املحـرَّ

وحيلونـه مـرة، فعـاب اهلل ذلـك، وكانت هـوازن وغطفـان وبنو سـليم تفعله.
أخرجه ابن جرير يف تفسريه )6707)( ويف إسناده ضعف، وانظر: »تفسري ابن كثري« )670/2(. 
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غريب سورة يونس

مـــن صالـــح قدمتمـــوه فاعلـــم152 والقـــدم الصـــدق هـــو ]أقـــِدم[)1)

ـــد ـــى حمم ـــًا املصطف ـــل إيض ـــهد)2)153 وقي ـــا واملش ـــوم اللق ـــم ي ـــفع هل يش
ـــمعنا)3) ـــد س ـــار ق ـــر الغب فرقنـــا)4)154 والق أجـــى  فزيلنـــا  ثـــم 

))) غري واضحة يف األصل.
)2)  القـول األول قـول جماهـد واختـاره ابن جريـر يف »تفسـريه« )5)/3)-6)( والقول الثاين قول احلسـن 

البـرصي وقتادة، وانظر: » زاد املسـري« )5/4(، »تفسـري ابن كثـري« )420/2(. 
)3) »تفسري الطربي« )5)/72( قال )والقرت الغبار( وهو مجع قرتة. 

)4) قاله ابن عباس : فرقنا بينهم وبني آهلتهم »زاد املسري« )27/4(. 
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غريب سورة هـــــود

ـــض)1)155 والقـــول يف التنـــور وجـــه األرض ـــوق اخلف ـــو ف ـــع فه ـــكل رف ل

ا من حجر ـــر 156 وقيـل كانـون)2) حِلـوَّ ـــا يف األث ـــذا ج ـــوح ك ـــارا إىل ن ص
ـــيل)4)157 عـــن حســـن املفـــرس البـــري)3) ـــن ع ـــاء ع ـــًا ج ـــح أيض والصب

روايتـــان هكـــذا قـــد جـــاءت)5)158 والضحك معروف وقيل حاضت 

مصحـــح مـــن قوهلـــم مـــروي)6)159 ثـــم احلنيـــذ املنضـــج املشـــوي

يـــوم شـــديد هولـــه عجيـــب)7)160 والـــروع خـــوف هكـــذا عصيـــب

))) روي عن ابن عباس وعكرمة وغريمها »تفسري الطربي« )5)/8)3(. 
)2) الكانون: املوقد »القاموس املحيط« ص )585)(. 

)3) أخرجه ابن جرير يف »تفسريه« )5)/320( رقم )55)8)(. 
)4) أخرجه ابن جرير يف »تفسريه« )5)/8)3( رقم )47)8)( - ))5)8)(. 

)5) ورد عن جماهد وعكرمة أن ضحكت بمعنى حاضت »تفسري القرطبي« )))/63)(. 
)6) »تفسري غريب القرآن« ص )44)(. 

)7) »تفسري الطربي« )5)/)40(. 
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غريب ســـــورة يوسف

احلـــب)1)161 وشـــغف فاعلـــم عـــاق القلـــب يف  هنايـــة  بـــه  يعنـــي 
نـــارق)2) متـــكأ  وبعـــده  احلـــاذق)3)162  رواه  فيـــا  جملـــس  أو 

ــه  ــا فيـ ــد أتانـ ــام قـ ــم طعـ أأحكيـــه)4)163 ثـ التأكيـــد  يف  بالفتـــح 

نـــون)5)164 ثـــم زمـــاورد عـــى الســـكون بغـــر  أتـــرج  وقيـــل 

ـــوام ـــبعة األع ـــوا س ـــن قال بالتـــام)6)165 واحل الســـورة  هـــذه  يف 

ــا اثنتـــان ــنن فـــزت بالرضـــوان)7)166 وقيـــل عـــٌر بعدهـ مـــن السـ
ثمـــود167 واحلــن وقت ليــس باملحدود)8) التحديـــد يف  أتـــى  وقـــد 

ــوا168 ثاثـــة األيـــام قـــد متتعـــوا ــم مل يرجعـ ــح هبـ ــا صبـ وبعدهـ

ـــويل 169 واحلـــن قالـــوا يف طعـــام النخـــل  ـــظ ق ـــام فاحف ـــف الع ـــل نص وقب

))) »تفسري غريب القرآن« ص ))20( وقد أطال يف تقرير ما ذكر ألفاظه. 
)2) »تفسري غريب القرآن« ص )288(. 

)3) وهو ابن عباس  أخرجه ابن جرير عنه يف »تفسريه« )6)/70(. 
)4) وهو قول مجاعة من السلف »تفسري الطربي« )6)/72(. 
)5) حكى القولني وغريمها القرطبي يف تفسريه )))/330(. 

)6) وهو قول عكرمة »تفسري البغوي« )425/2(. 
)7) وهو قول مقاتل »تفسري القرطبي« )))/343(. 

)8) وهو قول أكثر املفرين. 
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كـــذا روي عـــن صاحـــب التأويـــل170 واحلـــن غـــدوة مـــع األصيـــل 

يف قـــوم يونـــس ذي اإلفضـــال)1)171 واحلـــن أيضـــًا مـــدة اآلجـــال

ــت)2)172 واحلــن أربعــون عامــًا قــد أتت  ــل روح ُأدخلـ ــا قبـ ــى أبينـ عـ

ــل173 ومـــن ردا اإلنســـان مجـــع النســـل ــن احلمـ ــهور حـ ــعة الشـ يف تسـ
واخللــط معنــى اللفــظ يف األضغاث)4)174 والبضـــع مـــن تســـع إىل ثـــاث)3)

ــل ــى التأويـ ــا عـ ــه دأبـ والـــدأب عـــادة مـــن الفعـــال)5)175 وقولـ
ـــزان )6) ـــداد باألح ـــرض امل ــيطان)7)176 واحل ــاد مـــن الشـ والنــــزغ إفسـ

))) أطال يف بيان معنى )احلني( واخلالف يف تأويله، والقرطبي يف »تفسريه« ))/477(. 
)2) تفسري ابن كثري ))/79(. 

)3) »النهاية« ))/33)).
)4) »زاد املسري« ))/230(. 

)5) »تفسري الطربي« )6)/25)( قال والدأب العادة. 
)6) قاله أبو عبيدة »زاد املسري« )273/4(. 

)7)  ذكـره ابـن جريـر الطـربي )6)/277( قـال: }مـن بعد أن نـزغ الشـيطان بيني وبـني أخـويت{ يعني من 
بعـد أن أفسـد مـا بينـي وبينهـم، وجهـل بعضنا عـىل بعض.. 
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غريب ســــــورة الرعد

ـــوان  ـــت بالصن ـــد ينب ـــل ق إذا ســـمى مـــن أصلهـــا الفرعـــان)1)177 والنخ

يف رسبـــه كعيـــب مـــا حيـــاذره)2)178 وســـارب قالـــوا بمعنـــى ظاهـــرة 

ـــوكل ـــك م ـــم مل ـــد فاعل الســـحاب وهبـــا مفضـــل179 والرع عـــى 

ــور180 والصوت صـوت امللك املذكور ــن نـ ــده مـ ــوط عنـ ــربق سـ والـ

ــحابا ــه السـ ــًا بـ ــر أحيانـ بيانـــا واحفـــظ اجلوابـــا181 يزجـ فافهـــم 

للصواعـــق انقطـــع  فربـــا  ـــق)3)182  ـــاء اخلال ـــا يش ـــث م ـــزل حي ينـ

ـــر ـــح بالب ـــربق مل ـــل إن ال ـــرب)4)183 وقي ـــا يف اخل ـــا روين ـــذا م ـــد ه للرع

والنـــكال)5)184 ثـــم املحـــال احلـــول واجلـــدال والكيـــد  وقـــوة 

))) »تفسري غريب القرآن« ص )6)2(. 
)2) »تفسري الطربي« )6)/366- 367(. 

النَّبِـيِّ  إىَِل  ـوُد  َيُ َأْقَبَلـْت  َقـاَل    َعبَّـاٍس  اْبـِن  َعـْن  بسـنده   )3((7( سـننه  يف  الرتمـذي  )3)  روى 
ٌل  ْعـِد َمـا ُهـَو؟ َقـاَل: »َمَلـٌك ِمـْن امْلََائَِكـِة ُمـَوكَّ َنـا َعـْن الرَّ  َفَقاُلـوا َيـا َأَبـا اْلَقاِسـِم َأْخرِبْ

ـَحاَب َحْيـُث َشـاَء اهللَُّ«...احلديـث.  ـا السَّ ـَحاِب َمَعـُه خَمَاِريـُق ِمـْن َنـاٍر َيُسـوُق هِبَ بِالسَّ
َقاَل الرتمذي: »َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب«.

قال البغوي يف »تفسريه« )3/))(: »أكثر املفرين عىل أن الرعد اسم ملك يسوق السحاب، والصوت 
املسموع منه تسبيحه؛ وقال القرطبي يف »تفسريه« ))/7)2( وعىل هذا التفسري أكثر العلاء«.

)4) »تفسري الطربي« ))/343(، وقد ذكر يف أثر ابن عباس السابق. 
)5) »زاد املسري« )5/4)6-3)3(. 
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غريب ســورة إبراهيم

ـــوى)1)185 واملــرخ املغيث عند الشــكوى  ـــد البل ـــرب عن ـــول الك ويف حل

للجليـــل)2)186 والنخلـــة املوصوفـــة التمثيـــل التوحيـــد  مثاهلـــا 
ـــة)3) ـــي اخلبيث ـــرك ه ـــة ال الرثيثـــة)4)187 ولفظ احلنضلـــة  مثاهلـــا 

مهطعينـــا ذكـــر  يف  وقولـــه  يعنـــي بـــه يف اخلـــوف مرسعينـــا188 
أمامهـــم189 قــد قنعــوا رؤســهم يــا ويلهم)5) أعينهـــم  ونصبـــوا 

ــاة ــاع يف الصـ ــك اإلقنـ الثقـــات)6)190 كذلـ ألويل  شـــغل  مـــن 

ــر ــا التفسـ ــران جاءنـ ــر)7)191 يف الَقطِـ ــه البعـ ــى بـ ــذي يطـ ــو الـ هـ
يعنـــي نحاســـًا بالغـــًا يف احلـــر)9)192 ومــن قــرا باهلمــز بعــد الكرس)8)

))) »تفسري القرطبي« )2)/29)(. 
)2) »تفسري الطربي« )6)/569(. 

)3) قال ابن عباس: }مثل كلمة خبيثة{ هي الرك »زاد املسري« )360/4(. 
)4)  ورد مرفوًعـا مـن حديـث أنس بـن مالـك أخرجـه الطـربي )6)/585( ح)20748( مـن طريق محاد 

بـن سـلمة عن شـعيب بـن احلجـاب عن أنـس، وبه قـال أنـس وجماهد.
)5) أقنع رأسه: رفعه »مفردات ألفاظ القرآن« للراغب ص )686(. 

)6) »غريب القرآن« البن قتيبة ص )233(، »تفسري القرطبي« )2)/59)(. 
)7) قاله احلسن البرصي أخرجه عنه الطربي يف »تفسريه« )7)/55(. 

)8)  يعنـي )مـن ِقطـٍر آٍن( ورويـت هـذه القـراءة عـن ابـن عبـاس وأيب هريـرة وعكرمـة وسـعيد بـن جبـري 
ويعقـوب. انظـر »املحـرر الوجيـز«: )267/5(. 

)9) »تفسري الطربي« )7)/55(. 
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غريب ســــــــورة احلجر

مـــن غـــر نـــار هكـــذا يقـــال)1)193 ويابـــس الطـــن هـــو الصلصـــال

ــر  ــا تغـ ــنون مـ ــأ املسـ مـــن الزب الطـــن كـــذا مفـــرس )2)194 واحلمـ

هـــذا الـــذي قـــد صـــدروا يف الكتـــب)3)195 وقيـــل مســـنون بمعنـــى الصـــب

العـــذاب196 وذكـــروا يف الســـبعة األبـــواب مـــن  بـــاهلل  نعـــوذ 

ـــم األعـــى لظـــى واحلطمـــة املؤملـــة197 جهن والســـعر  اجلحيـــم  ثـــم 

ـــة )4)198 ثـــم ســـقر مـــن بعدهـــا واهلاويـــة ـــن واقي ـــا م ـــل هب ـــن ح ـــس مل لي

))) »تفسري غريب القرآن« ص )3)2(. 
)2) »تفسري القرطبي« )2)/205(. 

ـن:  )3)  قـال أبـو عبيـد: املسـنون: املصبوب، وهو من قـول العرب: سـننت املاء عـىل الوجه إذا صببته، والسَّ
الصب »جمـاز القرآن« ))/)35(، »هتذيـب اللغة« )2)/)30(. 

)4) قاله ابن جريج، أخرجه عنه ابن جرير الطربي )7)/07)( وفيه »ثم سقر ثم اجلحيم«. 
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غريب ســــــورة النحل

ـــاء ـــن الغط ـــا كان م ـــدفء م والوطـــاء199 وال األثـــاث  ومجلـــة 

ــاء ــم النقـ ــام الدائـ ــو الطعـ ــتاء)1)200 هـ ــع الشـ ــف مـ ــر يف الصيـ يسـ

ـــا)2)201 ثـــم إليـــه اخللـــق جيأرونـــا ـــوت يرخون ـــع الص ـــي برف يعن
ـــار )3) ـــن اجلب ـــام م ـــي إهل للبـــاري)4)202 والوح ســـاجدة  وُذلـــًاً 

كـــذا حـــكاه طـــاوس اإلمـــام)5)203 واألصـــل يف احَلْفـــد هـــم اخلـــدام

ــا)6)204 وقيـــل أقصاهـــم بنـــو البنينـــا  ــى مبينـ ــاس أتـ ــن عبـ ــن ابـ عـ
ـــل أصهـــار مـــع األعـــوان)7) األخـــدان)8)205 وقي مـــع  ربائـــب  ثـــم 

))) »زاد املسري« )430-429/4(. 
)2) »تفسري القرطبي« )2)/338(. 

)3) »تفسري ابن كثري« )596/2(. 
)4)  أي مطيعـة، وهـو أحـد التفسـريين لقولـه: }ذلـال{، والتفسـري اآلخـر: اسـلكي السـبل فـذهللَّ لـك، فال 

يتوعـر عليهـا مـكان سـلكته، وهـذا قـول جماهد.
قـال ابـن جريـر)7)/249(: »وكال القولـني غـري بعيد من الصـواب يف الصحـة وجهـان خمرجان، غري 

ـبل ألهنا إليهـا أقرب«.  أنـا اخرتنـا أن يكـون نعًتا للسُّ
)5) أخرجه ابن جرير يف »تفسريه« )7)/256( عنه، وروى مثله عن احلسن وعكرمة.

)6) أخرجه ابن جرير )7)/257(. 
)7) قاله ابن مسعود وغريه »زاد املسري« )469/4(. 

)8) رواه العويف عن ابن عباس، وبه قال الضحاك »زاد املسري« )470/4(. 
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ــه ــن بنيـ ــع مـ ــا ينفـ ــل مـ ـــه206 أجـ ـــدي في ـــح عن ـــد ص ـــذي ق ـــذا ال ه
فارغـــب مـــن الوهـــاب هنـــج الســـمت207 ثم األثاث اسـمع متـاع البيت)1)

ــزم )2)208 والنكـــث مـــا يفســـخ بعـــد الـــربم ــد العـ ــد بعـ ــم للعهـ كنقضهـ

)))  »تفسـري ابـن كثـري« )2/)60( قـال: »والصحيـح أعـم مـن هـذا كلـه فإنـه يتخـذ مـن األثاث البسـط 
والثيـاب وغـري ذلـك و يتخذ مـااًل وجتـارة«. 

)2) »تفسري ابن جرير« )7)/285(. 
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غريب ســـــورة سبحان

كثَّرنـــا209 وقولـــه عـــز وجـــل أمرنـــا أي  والتقصـــر  باملـــد 

اخللـــق  رب  اهلل  إن  وقيـــل  بالفســـق210  ال  بالطـــوع  أمرهـــم 

ــر  ــراءة التقصـ ــى قـ ــذا عـ التكثـــر211 هـ عـــى  املـــد  واألشـــهر 

ــة  ــد بالواليـ ــرا بالشـ ــن قـ بـــكل هـــذا جـــاءت الروايـــة)1)212 ومـ

ـــورا )2) ـــه مدح ـــن قول ـــد م حمظـــورا)3)213 ومبع قولـــه  رشح  واملنـــع 

إالف يقـــال  اإلذن  لوســـخ  ــف)4)214  ــل التُّـ ــار قيـ ــخ األظفـ ووسـ

يســـتثقل كلـــا  ُأفِّ  ورشح  مـــن لفظـــه فقبحـــه ال جيهـــل )5)215 

)6)216 وخشـــية اإلنفـــاق خـــوف الفقـــر  للظهـــر  مقطعـــة  وحاجـــة 

))) »تفسري القرطبي« )3)/45( 
وقـد أشـار إىل القراءتـني ومعنامهـا ومـن قـرأ هبـا ابـن جريـر الطـربي يف »تفسـريه« )7)/403( وابن 

عطيـة يف »املحـرر الوجيـز« )453/5(. 
)2) »تفسري غريب القرآن« ص )76)(. 

)3) »تفسري القرطبي« )3)/49(. 
)4) رسد األقوال مع ذكر املعاين ابن اجلوزي يف »زاد املسري« )24/5(. 

)5) »تفسري الطربي« )7)/5)4(. 
)6) »تفسري القرطبي« )07/9)(. 



منظومة غريب القرآن 36

ـــزان ـــطاس للمي ـــد بالقس بالبيـــان)1)217 والقص الـــروم  لســـان  عـــى 

ــي أراه  ــا التـ حبـــاه 218 والقـــول يف الرؤيـ إذ  اإلرساء  ليلـــة  يف 

وآخرونـــا  قـــوم  قـــه  صدَّ  219(2( ظاملونـــا  القـــول  عليـــه  ردوا 

الزقـــوم شـــجرة  وأنكـــروا  اجلحيـــم220  يف  ختـــرج  ملعونـــة 

مرهـــون)3)221 ذائقهـــا فاعلـــم هـــو امللعـــون ســـجنه  يف  خملـــد 

لألحجـــار)5)222 القاصـــف الـــكارس لألشـــجار)4) اخلاســـف  وقبلـــه 

ـــزول ـــمس إذ ت ـــوك الش ـــم دل األفـــول223 ث إنـــه  قـــوم  وقـــال 

فاحفـــظ كامـــًا زانـــه النظـــام)6)224 وغاســـق الليـــل هـــو الظـــام

كتاهبـــم  تأويلـــه  بإمامهـــم  دينهـــم)7)225  أو  نبيهـــم  روي  وقـــد 

ــة  ــي اخلليقـ ــرء هـ ــاكلة املـ الطريقـــة)8)226 شـ بأهنـــا  أتـــى  وقـــد 

ظمينـــا)10)227 ثـــم ظهـــرًا رشحـــه عوينـــا)9) أي  قبيـــًا  وبعـــده 

))) قاله جماهد »تفسري البغوي« )4/3))(. 
)2) »تفسري الطربي« )7)/483(. 

)3) ذكره الزجاج »زاد املسري« )55/5(. 
)4) »تفسري غريب القرآن« ص )256(. 

)5) »تفسري القرطبي« )3)/23)(. 
)6) أشار إىل األقوال مع الرتجيح ابن عطية يف »املحرر الوجيز« )523/5 - 524(. 

)7) »زاد املسري« )64/5(. 
)8)  »تفسري القرطبي« )3)/64)( ثم قال: واملعنى أن كل أحد يعمل ما يشاكل أصله وأخالقه التي ألِفها. 

)9) »تفسري غريب القرآن« ص )225(. 
)0))  وهـو توجيـه لبعـض أهـل العربيـة من قوهلـم: هو قبيـل فالن بـا لفالن عليـه وزعيمـه، وقـال قتادة: 
نعاينهـم معاينـة، ورجحـه ابـن جريـر يف »تفسـريه« )7)/552( وقـال: هو مـن قوهلـم، قابلت فالن 

مقابلـة، وفـالن قبيل فـالن، بمعنـى قبالته. 
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ــان228 ثـــم عطـــا معنـــاه باإلســـكان ــح الربهـ ــًا واضـ ــم كامـ فافهـ

ـــل  ـــان يف التأوي ـــرف البني حتصيـــيل229 والزخ جتـــد  أيضـــًا  وزينـــة 
الرتيـــل230 كذا القبور ]الصقوا سـجيل[)1) القـــراءة  يف  واملكـــث 

))) غري واضحة يف األصل. 
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غريب ســــــــورة الكهف

الرســـيم 231 ثـــم انتهـــى القـــول يف الرقيـــم عـــى  أقـــوال  ســـبعة 

ــاب232 أوهلـــا لـــوح مـــع الكتـــاب ــث يف البـ ــب البـ ــم لكلـ واسـ

ـــدادي)1)233 وقريـــة وصخـــرة والـــوادي ـــل يف األع ـــدواة داخ ـــم ال ث

الكهـــف)3)234 تقرضهـــم ناحيـــة للجـــوف)2) يف  متســـع  وفجـــوة 

نعـــش235 قــد حاطهم يف نومــه ذي العرش بيـــان  إىل  واســـتقبلوا 

ثـــم فنـــاء الكهـــف يـــا ســـعيد236 وعتبـــة البـــاب هـــي الوصيـــد

وموضـــع العلـــو هـــو الصـــواب)4)237 وبعــض أهــل العلــم قــال الباب

ــل  ــو املهـ ــذاب فهـ ــة تـ املثـــل238 وفضـ ذاك  عكـــران  وقيـــل 

وهـــذه األقـــوال عـــن جماهـــد )5)239 وقيـــل قيـــح ودم للجاحـــد 

)))  رسد هـذه األقـوال ابـن اجلـوزي يف »زاد املسـري« )07/5)-08)(، زاد قـوالً آخـر وهو: اسـم اجلبل، 
ورجـح ابـن جريـر وابن كثري أن املـراد بالرقيم كتـاب أو لـوح أو يشء كتب فيه أسـاء أصحاب الكهف 

وخربهـم »تفسـري الطربي« )7)/604(، »تفسـري ابن كثـري« )77/3(. 
)2) »تفسري البغوي« )53/3)(. 

)3) »تفسري غريب القرآن« ص )247(. 
)4)  ذكـر هـذه األقوال ابـن اجلـوزي يف »زاد املسـري« )9/5))( ، وقوله )موضـع العلـو( أي موضع الباب 

والعتبة، وانظر »تفسـري البغـوي« )54/3)(. 
)5) »زاد املسري« )35/5)( وقوله )عكران( أي عكر الزيت. 
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ـــوات اخلمـــس ـــات الصل هـــذا مقـــال ليـــس فيـــه لبـــس240 والباقي

احلميـــد)1)241 وقيـــل تســـبيح مـــع التحميـــد  للواحـــد  والكربيـــا 

ـــك)2) ـــم املهل ـــد ث ـــق املوع ورسبـــًا يعنـــي طريقـــًا ســـلك)3)242 واملوب

الســـنينا243 وحقبـــًا دهـــرًا أتـــى مبينـــًا مـــن  ثانـــون  وهـــو 

فيـــا روي ألـــف مـــن األعـــوام 244 مقـــدار يومـــه مـــن األيـــام 

ـــرف ـــد يع ـــاب ع ـــس لألحق يوقـــف)4)245 ولي عليـــه  مـــد  هلـــا  وال 

وبعـــده إمـــرًا ســـمعنا عجبـــا)6)246 وموئــا فاعلــم بمعنــى مهربا)5)

وهـــو مـــن األضـــداد حقـــا عندهـــم )7)247 وراءهـــم يعنـــي بـــه قدامهـــم 

يلتـــزم 248 يريـــد أن ينقـــض يعنـــي ينهـــدم)8) هبمـــز  الطـــن  واحلمئـــة 

ــد )9)249 ومـــن قـــرى حاميـــة باملـــد ــد عقـ ــوم فزيـ ــرح مفهـ فالـ

تقـــي)10)250 واألمحـــد االســـكندر النبـــي  صالـــح  عبـــد  وقيـــل 

))) »تفسري ابن كثري« )90/3( واختار ابن جرير يف »تفسريه« أهنا األعال الصاحلة كلها.
)2)  قال أبو عبيد: املوبق املوعد، وقال ابن عباس وآخرون: املهلك، ورجحه ابن جرير الطربي )8)/47( 

)3) قاله جماهد »تفسري القرطبي« )3)/9)3(. 
)4) »تفسري الطربي« )8)/56(، »تفسري ابن كثري« )97/3(، »زاد املسري« )65/5)(. 

)5) ذكر املفرون أهنا بمعنى )ملجأ( انظر: »تفسري القرطبي« )3)/3)3(. 
)6) »تفسري غريب القرآن« ص )96(. 

)7) »تفسري الطربي« )8)/83(. 
)8) »تفسري البغوي« )75/3)(. 

)9) »تفسري غريب القرآن« ص )45)(. 
)0))  انظـر اخلـالف يف نبوته يف »تفسـري البغـوي« )78/3)( وروي عـن عيلٌّ  أنه كان عبـًدا صاحًلا 
رواه ابـن جريـر الطـربي يف »تفسـريه« )8)/93(، وقال ابـن كثـري يف »البداية والنهايـة« )537/2(: 

»والصحيـح أنه كان ملـًكا من امللـوك العادلني«. 
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ضفرتـــان251 ومل يكـــن يومـــًا لـــه قرنـــان كانـــت  لكنهـــا 

ـــمس252 ومنهـــُم قالـــوا يف قـــرون الـــرأس ـــوع الش ـــل طل ـــن أج ـــل م وقي

ــري)1)253 حتـــى انتهـــى إليهـــا يف الســـر ــهاب الزهـ ــن شـ ــكاه ابـ حـ

عذريـــه  يف  قرنـــان  وقائـــل  ــه)2)254  ــن أذنيـ ــرف مـ ــه يعـ ــت لـ كانـ

)))  أخرجـه عنـه ابـن عسـاكر يف »تاريـخ دمشـق« )7)/336( قال: »ألنـه بلغ قرين الشـمس غرًبـا ورشًقا 
وملك مـا بينها مـن األرض«.

 وقال ابن كثري يف »البداية والنهاية« )538/2( وهذا أشبه من غريه. 
)2)  وهـو قـول احلسـن البـرصي »زاد املسـري« )84/5)( قال ابـن األنبـاري: »والعرب تسـمي الضفريتني 

من الشـعر عذيرتـني، ومجريتـني ، وقرنني«.اهـ 



41منظومة غريب القرآن

غريب سورة مريم عليها السالم

ــل ــاض احلمـ ــا خمـ ــم أجاهـ أجلأهـــا ألصـــل جـــذع النخـــل255 ثـ

ــة  ــا معانقـ ــام )1)هلـ ــبعة أيـ ناطقـــة256 سـ وهـــي  األمل  شـــدة  مـــن 

ـــت ـــد مات ـــل ق ـــن قب ـــا م ـــا ليته ومل تـــذق مثـــل الـــذي قـــد ذاقـــت257 ي

ــر  ــا حقـ ــي يشء إن رمـ تأثـــر)2)258 والنـ وال  خطـــر  لـــه  ليـــس 

الصبـــي كلمهـــا  حينئـــذ  العـــيل259  قدرهـــا  بقـــدرة 

جربيـــل كلمهـــا  وقائـــل  التأويـــل)3)260  جاءنـــا  هـــذا  بـــكل 

نقيـــا)4)261 وقولـــه عـــز وجـــل رسيـــا نــــهرًا صغـــرًا طاهـــرا 

ـــريُّ ـــرس الب ـــى املف ـــد حك الـــرسي)5)262 وق ذلـــك  عيســـى  بـــأن 

)))  الـذي ذكره املفرون أهنا سـبعة أشـهر، كـذا يف »املحرر الوجيـز« البن عطية )6/)2( وعنـد القرطبي يف 
»تفسـريه« )3)/433( قـال وقيل: لسـبعة، وأطلق، قـال ابن كثـري )22/3)(: واملشـهور عند اجلمهور 

أهنـا محلـت به تسـعة أشـهر، وضعَّف مـا روي عن ابـن عباس من أهنـا محلت ووضعـت يف احلال. 
)2) »تفسري القرطبي« )3)432/0(. 

)3) »زاد املسري« ))5،22(، واختار ابن جرير أن الذي كلمها ابنها. 
)4) »تفسري القرطبي« )3)/433(. 

ح األول.  )5) أخرجه عنه ابن جرير الطربي يف »تفسريه« )8)/77)( ورجَّ
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فريـــا)2)263 والصوم صمت ال جيب إنسـيًا)1) قوهلـــا  يف  وعجبـــًا 

ــارون ــا هـ ــا هلـ ــن أخـ والديـــن264 ومل يكـ التقـــى  إال  نســـب  يف 

ـــى ـــي املرت ـــارون النب ـــل ه مـــى265 وقي فيـــا  هلـــا  جـــد  ألنـــه 

الفجـــار  مـــن  كان  وقائـــل  اإلنـــكار)3)266  عـــى  بـــه  فشـــبهت 

أي الســـاوات إليهـــا قـــد رفـــع 267 واخللف يف إدريس فافهم واستمع

وبعضهـــم دون الســـاء الســـابعة )4)268 فقائـــل إىل الســـاء الرابعـــة 

حياتـــه)6)269 كـــذاك جيـــري اخللـــف يف مماته)5) أو  اخلـــر  ممـــات  ويف 

ــر ــى الـ ــا بمعنـ ــه غيـ جيـــري)7)270 وقولـ وواد  حـــرسات  وقيـــل 

صليـــا حرهـــا  يقـــول  وذا  ــا)8)271  ــب جثيـ ــى الركـ ــون عـ وباركـ

وريـــا)10)272 وجملـــس جلمعهـــم نديـــا)9) قولـــه  مـــن  ومنظـــر 

))) »تفسري القرطبي« )3)/439(. 
)2) »تفسري غريب القرآن« ص )247(. 

)3)  ذكـر هـذه األقـوال ومـن قـال هبـا ابـن جريـر يف تفسـريه )8)/86)-87)( ثـم قـال: والصـواب من 
القـول يف ذلـك مـا جاء به اخلـرب عن النبـي : - يعني بـه قوله : »إهنـم كانوا 

يسـمون بأنبيائهـم والصاحلـني قبلهـم«- وأهنا نسـبت إىل رجـل صالح مـن قومها. 
)4) »زاد املسري« )5/)24( وقد ثبت يف الصحيحني أن النبي  رآه يف الساء الرابعة. 

)5) »زاد املسري« )5/)24(. 
)6) ذكر اخلالف ابن كثري يف »البداية والنهاية« )250/2(. 

)7) »زاد املسري« )246/5( 
)8) »تفسري غريب القرآن« ص )39)(. 

)9) »تفسري القرطبي« )3)/)50(. 
)0)) قاله ابن عباس، أخرجه عنه ابن جرير يف »تفسريه« )8)/)24(. 
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ـــدا)1) ـــام ل ـــداد يف اخلص ـــوم ش ــى وردا)2)273 ق ــرح معنـ ــا يف الـ وعطشـ
ــم )3) ــًا فاعلـ ــده إدًا عظيـ ـــم)4)274 وبعـ ـــا مل يفه ـــوت يف اخلف ـــز ص والرك

))) »تفسري القرطبي« )3)/528( 
)2) »تفسري غريب القرآن« ص  6)3. 

)3) قاله ابن عباس، أخرجه عنه ابن جرير )8)/257(. 
كز يف كالم العرب: الصوت اخلفي«.  ِ )4) قال ابن جرير )8)/265(: »الرِّ
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غريب ســـــــورة طه

ــل275 ثــم طــوى اســم وٍد فاحفظ قويل ــئ الِرْجـ ــم وطـ ــل أرض ثـ وقيـ
وقولـــه أزري بمعنـــى ظهـــري)2)276 وقــد قــرا قــوم طـِـوى بالكرس)1)

احلـــذق)3)277 ولـــن القـــول بمعنـــى الرفـــق ذو  روى  فيـــا  وكنيـــة 

ــر روح ــل بغـ ــد العجـ لـــه خـــوار عنـــد نفـــخ الريـــح278 وجسـ

ـــه ـــت في ـــروح كان ـــل إن ال ـــه)4)279 وقي ـــذي أحكي ـــي وال ـــمع كام فاس

ـــاع  ـــن البق ـــض م ـــوج اخلف ــاع)5)280 والع ــن ارتفـ ــا كان مـ ــت مـ واألمـ

وقيـــل أيضـــًا املـــي باألقـــدام)6)281 واهلمس ضعف الصوت باكتتام 

ــًا يـــا صـــاح خيصفـــان يرقعـــان)7)282 وطفقـ الثـــوب  كهيئـــة 

))) »املحرر الوجيز« )83/6( و»الكشف عن وجوه القراءات السبع« )96/2(. 
)2) »زاد املسري« )282/5(. 

)3) وهو قول ابن عباس وجماهد والسدي »تفسري القرطبي« )4)/64(. 
)4) »تفسري القرطبي« )4)/20) - )2)(. 

)5) »تفسري غريب القرآن« ص )238(، )67(. 
)6) »زاد املسري« )323/5(. 

)7) »تفسري ابن كثري« )76/3)(. 
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غريب سورة األنبياء عليهم السالم

ـــا)1) ـــة أهلكن ـــا قري ـــم قصمن والرتـــق ضـــد الفتـــق قـــد ســـمعنا283 وك

واألشـــجار284 ففتـــق الســـاء باألمطـــاري  بالنبـــات  واألرض 

ـــبعا ـــاء س ـــن س ـــوم م ـــال ق خاضعـــا)2)285 وق ذاك  مثـــل  واألرض 

ـــوال ـــه عج ـــي ب ـــل يعن ـــن َعج وقيـــل مـــن طـــن مكـــن ســـوال)3)286 م

ـــا287 واألرض قـد تنقص من أطرافها ـــع أرشافه ـــم م ـــل العل ـــوت أه بم

ــار)4)288 وقيـــل ذاك النقـــص باألطهـــار  ــى املختـ ــي املصطفـ ــن النبـ مـ

اجلبـــار عقوبـــة  ونفحـــة  الكفـــار)5)289  عـــى  األوىل  بالنفخـــة 

وحُيفظونـــا)6)290 وقوهلـــم يف رشح يصحبونـــا جيارونـــا  يعنـــي 

))) »تفسري غريب القرآن« ص )257(. 
)2)  األول قـول ابـن عبـاس وعكرمـة وعطـاء ، والثـاين قـول جماهـد يف روايـة أخرجـه عنهـم الطـربي يف 

 .)432  -43(/(8( »تفسـريه« 
)3) ذكر القولني وغريمها، البغوي يف »تفسريه« )244/3-245(، والقرطبي )4)/204(. 

)4) »زاد املسري« )340/4(. 
)5) »تفسري القرطبي« )4)/0)2(. 

)6) »تفسري غريب القرآن« ص )343(. 
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ــْرٌم قالـــه ذو الفهـــم)2)291 والنفش رعي الليل عند القوم)1) واحلـــرث َكـ

ـــا الســـجل فهـــي الصحائـــف ــر يـــوم البعـــث واملواقـــف )3)292 أم تظهـ

))) »تفسري البغوي« )253/3(. 
)2) وهو ابن مسعود  أخرجه عنه ابن جرير يف »تفسريه« )8)/474- 475(. 

)3) »تفسري القرطبي« )4)/297(. 
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غريب ســــــورة احلج

ــن ــرب السـ ــر كـ ــأرذل العمـ ـــن)1)293 فـ كالشَّ القـــوى  بعـــد  يـــرد 

ــف)2)294 واحلــرف شــك ويقــال الضعف ــا الوصـ ــذا أتانـ ــع كـ أو طمـ

ـــار ـــق ذو انحس ـــر الرفي ـــفار)3)295 والضام ـــن األس ـــر م ـــا م ـــول م ـــن ط م

ـــكن ـــس املس ـــر البائ ـــم الفق مـــن شـــدة احلـــال يـــرى مهـــن)4)296 ث

اإلنســـان  تنظُّـــف  وتفـــث  ــدان)5)297  ــون يف األبـ ــرة تكـ ــن فطـ مـ

ــم ــو القديـ ــق وهـ ــت عتيـ كريـــم298 بيـ طاهـــر  رفيـــع  بيـــت 

جبـــار)6)299 وقيـــل معتـــوق مـــن الكفـــار معتـــد  بـــاغ  وكل 

ــع ـ ــعون خضََّ ــن خاشـ واخلبـــت يف البقـــاع مـــا ال ُيرفـــع)7)300 وخمبتـ

بالتقليـــد301 وقولـــه صـــوافَّ بالتشـــديد اليديـــن  معقولـــة 

))) »تفسري ابن كثري« )7/3)2(. 
)2) »تفسري القرطبي« )4)/330(. 

)3) »تفسري القرطبي« )4)/362)
)4) »تفسري البغوي« )284/3(. 

)5) »تفسري غريب القرآن« ص ))2)(. 
)6) »زاد املسري« )427/5 - 428(. 

)7) »تفسري البغوي« )387/3(. 
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ــاكن 302 ومـــن قـــرا بالنـــون مجـــع صافـــن ــن سـ ــدى اليديـ ــل إحـ فمعقـ

ـــح  ـــم الفت ـــاء ث ـــرا بالف ـــن ق ــرح )1)303 وم ــة يف الـ ــا خالصـ ــي هبـ يعنـ

ــؤال ــح بالسـ ــع املفصـ ـــال)2)304 والقانـ ـــوء احل ـــر وس ـــدة الفق ـــن ش م

حســـيف305 وقيـــل إن القانـــع العفيـــف  بيتـــه  يف  معتكـــف 

معـــرض األبـــواب غـــر ســـائل)3)306 وبعـــده املعـــر وهـــو العائـــل 

ــدر ــوم بـ ــم ذاك يـ ــوم عقيـ ـــر)4)307 يـ ـــوم احل ـــاس ي ـــض الن ـــال بع وق

))) انظر »تفسري القرطبي« فقد ذكر القراءات وتوجيهها. 
)2) تفسري الطربي )8)/636 - 637( 
)3) »تفسري غريب القرآن« ص ))29).

)4) »زاد املسري« )444/5(. 
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غريب ســــورة املؤمنني

بلغـــة الـــروم فذلـــك النفيـــس)1)308 وجبـــل يف جنـــة الفـــردوس

ـــالة ـــي الس ـــيء ه ـــوة ال وقيـــل أصـــل الـــيء باإلصالـــة)2)309 وصف

ــام ــا عظـ ــم بـ ــة حلـ اإلدام)3)310 ومضغـ مـــن  كان  مـــا  بـــغ  والصِّ

يف أمـــر بعـــض حـــن كـــدر قومهـــم)4)311 والقــول يف تــرى اتبــاع بعضهم

ــم ــون صوهتـ ــأرون يرفعـ عنــد حلــول الكــرب أعنــي قومهم)5)312 وجيـ

مـــن الغـــوى املـــارد الشـــيطان)6)313 واهلمـــزات النخـــس لإلنســـان

))) »تفسري القرطبي« )5)/7)(. 
)2) »تفسري البغوي« )304/3(. 

)3) »تفسري غريب القرآن« ص)7)2(. 
)4) »تفسري البغوي« )309/3(. 

)5) »تفسري القرطبي« )5)/62( وأصل اجلؤار رفع الصوت بالترضع، ذكره الطربي )9)/50(. 
)6) »زاد املسري« )489/5(. 
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غريب ســــورة النور

ـــربه ـــوىل ك ـــذي ت ـــول يف ال ــربه314 والق ــمعنا خـ ــد سـ ــلول قـ ــن سـ ابـ

ــم ــطح اليتيـ ــوم مسـ ــال قـ العظيـــم)1)315 وقـ عذابـــه  جـــزاؤه 

مـــن زينـــة النســـاء قـــال املاهـــر)2) 316 والكحــل واخلاتــم فهــو الظاهر

ـــو اآلداب)3)317 وبعضهـــم ينحـــوا إىل الثيـــاب ـــعود أخ ـــن مس ـــو اب وه

ـــان ـــه والكف ـــًا الوج ـــل أيض البيـــان)4)318 وقي الســـدي ذو  فيـــا روى 

ــؤال  ــة يف السـ هـــو الكبـــر الســـن يف الرجـــال 319 غـــر أويل اإلربـ

ــق ــل أمحـ ــون وقيـ ــل جمنـ ــرق )5)320 وقيـ ــه مفـ ــس منـ ــه أو ليـ يف عقلـ

خمافـــة اخللخـــال فافهـــم واعقـــل )6)321 والنهي عن رضب النسا باألرجل

)))  »تفسـري الطـربي« )9)/))( وأشـار إىل قولـني أحدمهـا أنـه عبـد اهلل بـن ُأيب بـن سـلول، والثـاين أنـه 
حسـان بـن ثابـت، ثـم قـال: »وأوىل القولـني يف ذلـك بالصـواب قـول مـن قـال: الـذي توىل كـربه من 

عصبـة اإلفـك كان عبـد اهلل بـن أيب«.
)2) وهو ابن عباس ، أخرجه عنه ابن جرير يف »تفسريه« )9)/56)(. 

)3) أخرجه ابن جرير عنه أيًضا يف »تفسريه« )9)/55)).
)4) وهو قول الضحاك واألوزاعي وغريمها انظر: »زاد املسري« )6/)3(. 

)5) »زاد املسري« )34-33/6(. 
)6) قاله قتادة. أخرجه عنه ابن جرير يف »تفسريه« )9)/64)(. 



51منظومة غريب القرآن

مـــن غـــر إنفـــاذ كقنـــب اهلفـــوة )1)322 والقــول يف املشــكاة يعنــي الكوة

ــل  ــرها القنديـ ــل يف تفسـ )2)323 وقيـ النبيـــل  احلافـــظ  رواه  كـــذا 

التمثيـــل زيتونـــة  وبعدهـــا  اجلليـــل 324  عـــن  فاعلـــم  كنايـــة 

وقيـــل يف الدنيـــا رزقـــت الفطنـــة )3)325 وقـــد روي بأهنـــا يف اجلنـــة 

للمســـاجد  للرفـــع  جماهـــد)4)326 وقولـــه  حكـــى  فيـــا  بنـــاؤه 

ـــم )5)327 ورفعهـــا التزيـــن والتكـــرم  ـــًا فافه ـــواب أيض ـــق لألب والغل

باجلنـــاح)6)328 وقد حكــى النقَّاش ذو اإلفصاح الطـــر  صـــاة  أن 

ـــحاب ـــا س ـــال يف الس ـــم اجلب الوهـــاب329 ث لعظمهـــا  شـــبهها 

صمـــد)7)330 وقـــال قـــوم مـــن جبـــال مـــن بـــرد فـــرد  عـــامل  رب  واهلل 
واحليـــف خـــون قالـــه ذو الفطـــن)9)331 والودق غيـث من خال املزن)8)

))) وهو قول مجهور املفرين، حكاه القرطبي )5)/257(. 
)2) وهو جماهد، رواه عنه ابن جرير يف »تفسريه« )9)/83)(. 

)3) »تفسري القرطبي« )5)/258(. 
)4) أخرجه عنه ابن جرير يف »تفسريه« )9)/90)(. 

)5) »تفسري القرطبي« )5)/272( وأشار إىل اخلالف يف تزيني املساجد ونقشها. 
)6) »النكت والعيون« للنقاش )2/4))(. 

)7) »تفسري الطربي« )9)/202(. 
)8) »تفسري غريب القرآن« ص )3)3(. 

)9) »تفسري الطربي« )9)/205(. 
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غريب ســــورة الفرقان

قـــد فســـدوا وُأهلكـــوا ثبـــورا)1)332 واذكر إذ أتى يف الرح قوما بورا

ـــعاع ـــور يف الش ـــا املنث ـــد اهلب مـــن كـــوة البيـــت بـــا ارتفـــاع333 ح

اهنـــراق334 وقيـــل ذري الريـــح لـــألوراق ذو  املـــاء  فيـــه  وقيـــل 

الرمـــاد إنـــه  قـــوم  وقـــال  الفســـاد335  البـــث  هـــذا  وكل 

ــار ــور يف الغبـ ــا املنثـ ــم اهلبـ ـــار)2)336 ثـ ـــه انتش ـــل ل ـــبيل[ اخلي ـــن ]س م

ـــرام  ـــروف إىل احل ـــر م واألنعـــام337 واحلج الفرقـــان  ســـورة  يف 

 والفـــرس األنثـــى عـــى النظـــام338 واحلجـــر حجـــر الســـد ذو املقـــام

واالســـم يف البحـــر لعقـــل راجـــح339 واحِلجـــر معـــروف لقـــوم صالـــح

بالكـــرس والفتـــح خصوصـــًا فافهـــم)3)340 واحلجـــر يف القميـــص مـــا تقـــدم 

ـــرب  ـــكاه احل ـــد ح ـــر ق ـــرس بئ )4)341 وال والنهـــر  معـــدن  أو  وقريـــة 

الـــزوال إىل  دائـــم  والظـــل  اآلصـــال 342  إىل  الفـــيء  وبعـــده 

))) »تفسري الطربي« )9)/248(. 
)2) ذكر هذه األقوال ابن اجلوزي يف »زاد املسري« )83/6(، والقرطبي يف »تفسريه« )5)/396(. 

)3) انظر: »مفردات ألفاظ القرآن« لألصفهاين ص )220(. 
)4) »تفسري القرطبي« )5)/))4(. 
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ـــمس ـــل الش ـــل قب ـــل إن الظ ــس )1) 343 وقي ــن ذا حـ ــده فكـ ــيء بعـ والفـ

صفـــن 344 وجاءنـــا يف مـــرج البحريـــن عـــى  ومالـــح  عـــذب 

املعلـــوم345 وقيـــل بحـــر فـــارس والـــروم يف  الـــربزخ  بينهـــا 

والـــربزخ النجـــوم يف اســـتواء )2)346 وقيـــل بحـــر األرض والســـاء

فافهـــم هـــداك الواحـــد اخلـــاق)3)347 والصهـر خلط اليء واإللصاق

ـــازم ـــذاب ال ـــرام فالع ـــم الغ ليـــس بمنفـــك ولكـــن دائـــم )4)348 ث

))) »زاد املسري« )93/6(. 
)2) »تفسري الطربي« )9)/)28(. 

)3) »تفسري القرطبي« )5)/452(. 
)4) »تفسري غريب القرآن« ص )242(. 
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غريب ســــورة الشعراء

ـــرب)2)349 وقولـــه ال ضـــر يعنـــي ال رضر)1) ـــال يف اخل ـــد اجلب ـــود واح والط

بنـــا350 وجاءنـــا التفســـر يف أزلفنـــا قرَّ أي  الفـــاء  هجـــا  عـــى 

قـــد زلقـــت أقدامهـــم يف الطـــن)3)351 ومـــن قـــرا بالقـــاف قبـــل النـــون

ـــا)4)[352 الســـفلة األوضـــاع أرذلونـــا ـــاس ]جائكون ـــض الن ـــال بع وق

يـــع فـــج ويقـــال الســـوق والطريـــق353 والرِّ األرض  يف  رسف  أو 

غبـــرا لصالـــح  وناقـــة  ـــرا354  ـــت عس ـــد أخرج ـــرة ق ـــن صخ م

امليـــل355 وفوقهـــا كالقـــر يف التمثيـــل قيـــاس  عـــى  وضلعهـــا 

ـــر ـــوم احل ـــون ي ـــا يك حوضـــًا لصالـــح كـــذا يف األثـــر)5)356 ورضعه

نـــار)7)357 ولئكـــة مجاعـــة األشـــجار)6) مـــن  ســـحابة  وُظلُّـــة 

))) »زاد املسري« )24/6)(. 
)2) »تفسري الطربي« )9)/358(. 
)3) »تفسري القرطبي« )6)/33(. 

)4) »زاد املسري« )35/6)(. 
)5) مل يثبت يف ذلك يشء. 

)6) »تفسري الطربي« )9)/390).
)7) »تفسري غريب القرآن« ص 226. 
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أوهـــم أولـــو الســـبعة رشكونـــا358 ثـــم الشـــياطن هـــم الغاوونـــا

ـــان حسَّ منهـــم  واملؤمنـــون  الديـــان 359  الرضـــا  وابـــن رواحـــة 

ـــب ـــمي كع ـــك س ـــن مال ـــم اب الـــرب)1)360 ث الصـــاح  إىل  وفقهـــم 

ل يف ذلك ابن جرير الطربي يف »تفسريه« )9)/5)4 - 420(، والقرطبي )6)/98-86). ))) فصَّ
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غريب ســــورة النمل

الرضـــوان361 أمـــا العصـــا مـــن شـــجر الـــدكان نبتـــت يف جنـــة  قـــد 

للظـــل362 وقائـــل مـــن عوســـج يف األصـــل رأســـها  يف  لســـعة 

ـــى  ـــذرع موس ـــر ب ـــا ع فاحفـــظ كامـــًا قـــد وقيـــت لبوســـا)1)363 وذرعه

ـــاف ـــى األوص ـــات ع ـــع آي ـــراف364 وتس ـــورة األع ـــت يف س ـــس مض مخ

للطاغينـــا365 بعـــد العصـــا واليـــد والســـنينا األثـــار  يف  والنقـــص 

الصفـــات)2)366 واليـــد فاعلـــم أكـــرب اآليـــات يف  املصبـــاح  كأهنـــا 

يوزعونـــا  رشح  يف  وقولـــه  ثـــم حيبســـونا)3)367  دفعـــًا وســـوقًا 

ـــن  ـــل أرض باليم ـــبأ فقي ـــا س جيهلـــن368 أم ال  روي  فيـــا  رجـــٌل  أو 

ـــن ـــب والتنوي ـــرأ بالنص ـــن ق اليقـــن369 وم عـــى  مؤنـــث  فاســـٌم 

ــيلة)4)370 إمـــرأة يف الـــرح أو قبيلـــة ــأل رب العـــرش يف الوسـ نسـ

ــامعه )5)371 وأم بلقيـــس تســـمى بارعـــه  ــُأذٍن سـ ـــمع بـ ــة فاس جنيـ

)))  »املحرر الوجيز« )88/6(، »والنكت والعيون« )3/3)4( وذكر أن كوهنا من اجلنة قول ابن عباس وأهنا من 
عوسج قول وهب، ويف )69/4)( ذكر عن الكلبي قوله: كانت من آس اجلنة عرة أذرع عىل طول موسى.

ل هذه اآلية وبسطها القرطبي يف »تفسريه« )3)/)8) - 83)(.  )2) فصَّ
)3) »تفسري غريب القرآن« ص )343). 

)4) انظر: »الكشف عن وجوه القراءات السبع« )55/2) - 56)(، »املحرر الوجيز« )529/6(. 
)5)  »تفسـري البغـوي« )4/3)4(، ويف »الدر املنثور« للسـيوطي )99/5)(، وأخـرج احلكيم الرتمذي وابن 

مردويـة عـن عثـان بن حارض قـال: كانـت أم بلقيس امرأة مـن اجلن يقال هلـا: بلقمة بنت شـيصان. 
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غريب ســـورة القصص

ــب)1)372 عــن جنــب يعنــي به عــن جانب ــل الذاهـ ــده كفعـ ــل ُبعـ وقيـ

الصـــدر  يف  بكفـــه  وكـــزه  والـــرب بالعـــى حكـــى ذو احلرب)2)373 

فهـــم374 واحلـــن قالـــوا غفلـــة للقـــوم ذو  فلتكـــن  املقيـــل  يف  أو 

عبـــاس 375 وقــد روي بن العشــاء واملغرب  ابـــن  )3)عـــن  املعـــرب  الريـــف 

ـــكان ـــْحران باإلس ـــرأ ِس ـــن ق والفرقـــان)4)376 وم التـــوراة  إىل  ينحـــو 

اإلقـــال377 وأربعـــون ُعصبـــة الرجـــال إىل  ينحـــو  وبعضهـــم 

ســـبعينا)5)378 وقـــد روي عـــرة ضمينـــا هبـــا  يبلـــغ  وقائـــل 

ــد ــن اجللـ ــت مـ ــح كانـ )6)379 مفاتـ للمريـــد  دفعـــت  إبـــل  مـــن 

التفســـر يف  اهلل  وويـــكأن  التقديـــر380  يف  اهلل  وأن  يعنـــي 

)))  القـول األول قـول ابن عبـاس، والثاين قول جماهـد، »النكت والعيـون« )239/4(، و»تفسـري الطربي« 
 .)532/(9(

)2) وهو قتادة، وانظر القولني يف »تفسري القرطبي« )6)/246(، »زاد املسري« )208/6).
)3) أخرجه ابن جرير يف »تفسريه« )9)/538(. 

)4) قاله ابن عباس ، أخرجه عنه ابن جرير )9)/589(. 
)5) »زاد امليس« )240/6( و»تفسري القرطبي« )6)/7)3(. 

)6) »تفسري القرطبي« )6)/8)3(. 
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ــك ــل ويلـ ــن وقيـ ــل لكـ ثـــم أمـــا تـــرى وتلـــك ســـؤلك)1)381 وقيـ
ــده )2) ــاد مولـ ــه إىل معـ واحلـــر واجلنـــة أيضـــًا موعـــده)3)382 مرجعـ

وقـــال قـــوم صالـــح األعـــال)4)383 والوجـــه ذات الـــرب ذي اجلال

)))  »الكشـف عـن وجـوه القـراءات السـبع« )76/2)(، »املحـرر الوجيـز« )6/6)6(، »تفسـري غريـب 
القـرآن« ص )3)3(. 

)2) يعني مكة »تفسري القرطبي« )6)/329(. 
)3) قاله ابن عباس وغريه »تفسري الطربي« )9)/639(. 

)4)  القـول األول قالـه الضحـاك، وأبـو عبيـدة، كـا يف »زاد املسـري« )252/6(، وجماهـد كـا يف »تفسـري 
القرطبـي« )6)/)33(، والقـول الثـاين قالـه أبو العالية وسـفيان الثـوري يف آخرين »تفسـري القرطبي« 

)6)/)33(، وحـكاه البخـاري يف »صحيحـه« )505/8( كاملقـرر لـه. 
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غريب ســــورة العنكبوت

ـــن  ـــوع للرمح ـــد الط ـــر عن أكـــرب مـــن ذكـــر عـــى اللســـان384 والذك

للخليقـــة اهلل  ذكـــر  وقيـــل  ــة385  ــر الـــورى حقيقـ ــن ذكـ أكـــرب مـ

ــاة ــر اهلل يف الصـ ــلَّ وذكـ بالنجـــاة386 أجـ فـــزت  منهـــا  أكـــرب 

اإلرسار يف  اهلل  ذكـــر  وقيـــل  أكـــرب يف الفضـــل مـــن اإلجهـــار)1)387 

)))  رسد هـذه األقـوال وَمن قـال هبا ابـن جريـر يف »تفسـريه« )42/20(، والقرطبـي )6)/369( قال ابن 
جريـر: »وأشـبه هـذه األقـوال بـا دلَّ عليـه ظاهر التنــزيل، قول مـن قال: ولذكـر اهلل إياكـم أفضل من 

ذكركم إيـاه«. اهـ. 
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غريب ســـورة الروم

الكافـــر388 واحلـــي وامليـــت قـــول شـــاهر ثـــم  املؤمـــن  تأويلـــه 

ـــر فاطـــر 389 وقـــد ســـمعنا بيضـــة مـــن طائ مـــن  ســـبحانه  نطفـــة  أو 

ـــواة ـــل والن ـــًا النخ ـــل أيض خيـــرج منهـــا احلـــب والنبـــات)1)390 وقي

للحـــارض391 وقولـــه خوفـــًا عـــى املســـافر بـــه  يعنـــي  وطمعـــًا 

ـــق   ـــن الصواع ـــًا م ـــل خوف للخائـــق392 وقائ الغيـــب  يف  وطمعـــًا 

وطمعـــًا فيـــا لـــه مـــن نفـــع)2)393 وقيـــل خوفـــًا مـــن هـــاك الـــزرع

))) رسد األقوال فيها القرطبي يف »تفسريه« )86/5(. 
)2) »زاد املسري« يف سورة الرعد )3/4)3(. 
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غريب سورة لقمان

وإفـــك394 واللهــو يف احلديــث قيــل الرك وباطـــل  الغنـــا  ثـــم 

عنـــد بنـــي اجلســـجاس راٍع للغنـــم395 وكان لقـــان بصـــرًا باحلكـــم 

نبـــُي بأنـــه  روي  وقـــد  ويل396ُّ  وعـــده  رفعـــة  ذو 

مـــن غـــر تعجيـــل وال تســـارع397 والقصـــد باملـــي عـــى التواضـــع

ك اســـتكبارًا والصعـــر نبـــل فاعلـــم املقـــدارا398 وال تصاعـــر خـــدَّ

املجيـــد 399 والعـــروة الوثقـــى هـــي التوحيـــد تنزهيـــه  روي  وقـــد 

اإلنســـان400 ثـــم الغـــرور املـــارد الشـــيطان أهيـــا  فاعلـــم  بالفتـــح 

ـــل ـــد رواه الفاض ـــا ق ـــل في ــل401 واص ــو الباطـ ــن فهـ ــت العـ وإن رفعـ
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غريب ســــورة السجدة

حتـــرق مـــا فيـــه مـــن النبـــات)1)402 واجُلـــُرُز اليابـــس يف الصفـــات

))) »زاد املسري« )06/5)(. 
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غريب ســــورة  األحزاب

ـــون  ـــي احلص ـــايص فه ـــا الصي كـــا صيـــايص البقـــر القـــرون)1)403 أم

لألمانـــة  للعـــرض  وقولـــه  ــبحانه )2)404  ــا سـ ــذي العـ ــاديت لـ عبـ

الغســـل والصـــوم مـــع الصـــاة )3)405 ويف احلديـــث عـــن ذوي الثقـــات 

))) »تفسري غريب القرآن« ص )0)2(. 
)2) »تفسري القرطبي« )7)/244(. 

)3)  أخرجـه النحـاس يف »إعراب القـرآن« )3/ 329( عن عبد الـرزاق )25/2)( من طريق زيد بن أسـلم 
عـن النبي  مرسـاًل بلفـظ: »األمانة ثـالث، الصالة والصيام، والغسـل مـن اجلنابة«. وهو 

إلرساله.  ضعيف 
قـال ابـن جريـر يف »تفسـريه« )342/20( وأوىل األقـوال يف ذلـك بالصـواب ما قالـه الذين قالـوا: »إنه 
ُعنـي باألمانـة يف هـذا املوضـع مجيع معـاين األمانـات يف الديـن وأمانات النـاس، وذلـك أن اهلل مل خيص 

بقولـه: }عرضنـا األمانة{ بعـض معـاين األمانات ملا وصفنـا....«.
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غريب ســــورة سبأ

هنـــارا أويب  جبـــال  ويـــا  ــذكارا)1)406  ــبيح والتـ ــي التسـ عـ أو رجِّ

والـــرسد نســـج حمكـــم ال زائـــل )3)407 والســابغات الكمل الفواضل)2)

)4)408 والِقطـــر بالكـــرس هـــو النحـــاس راس  الـــدَّ العـــامل  رواه  كـــذا 

ـــة )6)409 ثـــم العصـــا املنســـاه يف الرواية )5) ـــاص اجلابي ـــواب كاجلص وكاجل

ـــد  ـــل الس ـــوادي وقي ـــرم ال اخللـــد410 والع يســـمى  مـــال  ذان  أو 

ـــاٌس هبـــا إىل اجُلـــرذ  ــذ )7)411 وقـــد نحـــا ن ــوه بالنبـ ــا حكـ ــل مـ وال نقابـ

ـــذوق ـــد ال ـــم عن ـــر الطع فهـــو مخـــط قالـــه ذو احلـــذق )8)412 وكل م

يب( بفتح  )))  »املحـرر الوجيـز« )60/7) - )6)( وفيهـا قراءتـان )ُأْويِب( بضـم اهلمزة وسـكون الـواو )أوِّ
اهلمـزة وتشـديد الواو. 

)2) »تفسري البغوي« )550/3(. 
)3) »تفسري اجلاللني« ص )440(. 

)4) وهو ابن عباس ، أخرجه عنه ابن جرير يف »تفسريه« )364/20).
)5) انظر »لسان العرب« )4)/ 34)(، »تفسري غريب القرآن« ص )298(. 

)6) »زاد املسري« )439/6(. 
)7) »تفسري القرطبي« )7)/ 292(. 

)8) قاله املربد والزجاج، »زاد املسري« )446/6(. 
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ـــواك )1) ـــا أش ـــجار هب ـــل أش وقـــال قـــوم بـــل هـــو األراك )2)413 وقي

ـــاء  ـــو الطلح ـــل ه ـــجر األث أو شـــبهها فافهـــم كـــذا االنثـــاء )3)414 وش
خلـــق415 ويشء من ســدر ثار مــن نبق )4) بـــا  عـــامل  رب  ســـبحان 

))) وهو قول أيب عبيد، انظر: »الكشف عن وجوه القراءات السبع« )205/2(. 
)2) وهو قول اجلمهور حكاه ابن جرير وغريه »تفسري الطربي« )382/20(. 

)3) »تفسري القرطبي« )7) / 295(. 
)4) »زاد املسري« )446/6(. 
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غريب ســــورة فاطر

ـــوع ـــل اجل ـــوت وقي ـــَزن امل أو نعـــت الدنيـــا كـــذا مســـموع416 واحَل

بـــكل هـــذا جـــاءت األخبـــار)1)417 وقيـــل شـــيطان وقيـــل النـــار

البشـــر)2)418 والشـــيب يـــا صـــاح هـــو النذيـــر  وقـــد ســـمعنا أمحـــد 

والنســـل)3)419 وقيـــل محـــا و مـــوت األهـــل  هلـــم  فـــراق  وذي 

)))  رسد هـذه األقـوال مـع األخبـار الـواردة فيهـا ابـن جريـر يف »تفسـريه«: )20/)47، 474( قـال ابـن 
اجلـوزي يف تفسـريه: )492/6( »واآليـة عامـة يف هـذه األقـوال وغريهـا«. 

)2) يعني النبي  قاله ابن زيد، أخرجه ابن جرير عنه يف »تفسريه« )20/478(. 
)3) »تفسري القرطبي« )7)/)39(. 
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غريب ســــورة يس

وتســـتمر 420 والشــمس حتــت العرش تســتقر ليلـــة  كل  يف 

ونورهـــا421 وقـــد روي بأنـــه تكويرهـــا ضياؤهـــا  انقـــى  إذا 

فـــادِر)1)422 وقيـــل مســـتقرها يف الســـر عـــام  كل  يف  رجوعهـــا 

ـــلونا ـــداث ينس ـــن األج ـــم م يعنـــي مـــن األحلـــاد خيرجونـــا)2)423 وه

ـــكار)3)424 وشـــغل أهـــل اجلنـــة األبـــرار ـــرد األب ـــاض اجل ـــي افتض يعن
ـــار)5)425 نعـــم ورضب العـــود واألوتار)4) ـــل الن ـــن أه ـــغٍل ع ـــل يف ش وقي

))) »زاد املسري«: )7/7)- 9)(، »تفسري القرطبي«: )7)/442 - 445(. 
)2) »تفسري غريب القرآن« ص )33. 

)3) روي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن املسيب، أخرجه عنهم ابن جرير:534/20. 
)4)  قـال ابن كثري يف »تفسـريه« )582/3(: »وقـال ابن عباس  يف رواية عنه: يف شـغل فاكهون، أي 
بسـاع األوتـار، قـال: وقـال أبـو حاتم: لعلـه غلط من املسـتمع، وإنـا هـو افتضـاض األبكار..«،وقال 

ابن اجلـوزي يف »زاد املسـري« )27/7(: »وال يثبت هـذا القول«. 
)5) وهو قول احلسن البرصي وغريه »تفسري البغوي«: )6/4)(. 
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غريب ســــورة الصافات

الذبـــح426 واخللـف جيري بـن أهل الرح عنـــد  اهلل  فـــداه  فيمـــن 

إســـحاق  بأنـــه  رووا  قـــوم  اخلـــاق 427  الواحـــد  عليـــه  صـــى 

ـــعيد  ـــد روى س ـــًا ق ـــه أيض )1)428 وعن يفيـــد  ال  اســـتحقاق  بأنـــه 

كحيـــل  كبـــش  فـــداه   429(2( هابيـــل  لربـــه  قربـــه 

ـــكان  ـــاس باإلس ـــرأ إلي ـــن ق إليـــاس ذي اإليـــان 430 وم بـــه  يعنـــي 

ــه  ــل دينـ ــاس وأهـ ــل إليـ تبيينـــه 431 وقيـ يف  القـــول  أتانـــا  كـــذا 

إليـــاس  واحـــد  كل  كأن  ــاس432  ــه التبـ ــا بـ ــًا مـ ــظ كامـ فاحفـ

)3)433 ومــن قــرأ احلرف عــى التفضيل  الرســـول  فقصـــده املصطفـــى 

ـــاق  ـــن س ـــه م ـــس ل ـــا لي األوراق 434 وكل م متســـع  شـــجر  مـــن 

)4)435 فـــذاك يعطـــي لـــه ظـــال ارحتـــال  ولـــه  قليـــل  عـــاَّ 

)))  انظر »تفصيل اخلالف« يف »تفسري الطربي« ))73/2( و »تفسري القرطبي« )8)/)6( وقد أطال ابن كثري 
يف »تفسريه« )8/4) - )2( يف بيان ذلك ورجح أن الذبيح إساعيل ال إسحاق، قال: )وهو املقطوع به(. 
ب به هابيل »تفسري القرطبي« )8)/73(.  )2)  وهو قول ابن عباس  فقد قال: هو الكبش الذي تقرَّ

)3) أشار إىل هذه األقوال مكي بن أيب طالب يف »الكشف عن وجوه القراءات السبع« )227/2(. 
)4)  يشـري إىل قولـه تعـاىل: }وأنبتنـا عليـه شـجرة مـن يقطـني{ وهـو كل شـجر ال يقـوم عـىل سـاق كالقرع 

والبطيـخ... انظـر: »تفسـري القرطبـي« )8) / 03)( و»تفسـري غريـب القـرآن« ص )334(. 
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غريب ســــورة ص 

ــرب436 والقـول يف املناص ألهل املذهب ــن مهـ ــن الت حـ ــر مـ بالكفـ

ـــظ ـــد يف اللف ـــرف زائ ـــا ح ـــظ )1)437 والت ـــا ذا احلف ـــط ي ـــة يف اخل مقطوع

البـــاد 438 والقـــول يف فرعـــون ذي األوتـــاد يف  البنيـــان  لكثـــرة 

يقـــال439 وقـــد ُحكـــي بأنـــه إبطـــال هكـــذا  الـــربوز  عنـــد 

ــد  ــن احلديـ ــاد مـ ــل أوتـ )2)440 وقيـ والتشـــديد  العـــذاب  لقـــوة 

ــاب ــو الكتـ ــا هـ اجلـــواب 441 والقـــط ههنـ كـــذا  رٌش  أو  خـــٌر 

)3)442 وقيـــل يف تفســـره العـــذاب صـــواب  بـــنِّ  هـــذا  وكل 
ـــوق مجـــع الســـاق عنـــد القفـــز  )5)443 وقولـــه شـــطط بمعنـــى اجلـــور)4) والسُّ

ـــريس ـــى الك ـــى ع ـــد امللق جنـــي 444 واجلس مـــارد  مـــن  ينتالـــه 

أربعينـــا امللـــك  يف  حولـــه   445(6( يكونـــا  أن  قـــدر  ملـــا  يومـــا 

))) »الكشف عن وجوه القراءات السبع« )230/2(، »زاد املسري« )00/7) - )0)(. 
)2) »تفسري القرطبي« )8)/38)(. 

)3) »زاد املسري« )08/7)(. 
)4) »تفسري غريب القرآن« ص )32)(. 

)5) »تفسري القرطبي« )8)/95)- 96)(. 
)6) »تفسري الطربي« ))97/2) - 98)(. 
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النخيـــل446 والضغــث مثــل الكفر يــا خلييل شـــجر  أو  أثـــل  مـــن 

ـــم باللغـــات )1)447 وبعـــض أهـــل العل النبـــات  ســـائر  مـــن  جيعلـــه 

))) »املعاين« )406/2(، »تفسري غريب القرآن« ص )9)2(. 
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غريب ســــورة الزمر

)1) وارعنـــي ثـــم اشـــمأزت نفـــرت يف املـــي)2)448 خولـــه ملَّكـــه 
مجاعـــة)3) مجاعـــة  وزمـــرا  مرفـــن يـــا هلـــا مـــن ســـاعة  449 

))) قاله أبو عبيدة يف »املجاز« )88/2)(. 
)2) وهو قول أيب عبيدة والزجاج »زاد املسري« )87/7)(. 

)3) »تفسري غريب القرآن« ص ))8)(. 
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غريب ســــورة غافر

ختســـر يف  قيـــل  بيـــان  ويف  كـــذاك نعـــت فاصـــغ للتفســـر )1)450 

ـــجرونا ـــار يس ـــم يف الن ـــم ه )2)451 وث يغللونـــا  محـــا  تأويلـــه 

املدبـــر452 وليــس يف الســجدة غريب يذكر احلـــاذق  حـــكاه  كـــذا 

. مل أعرف مراد الناظم (((
)2) »تفسري القرطبي« )8)/382(. 
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غريب ســــورة الشورى

والــرزق غيث مــن ســحاب إن نزل)2)453 نــزد لــه يف حرثه يعنــي العمل)1)
شـــبهها ذو العـــرش باألطـــواد )4)454 كذا اجلواري الفلك من أعواد)3)

))) »تفسري البغوي« )24/4)(. 
ْزَق لِِعَباِدِه َلَبَغـْوا يِف اأَلْرِض{ حكاه  )2)  هـذا أحـد األقوال يف معنى الـرزق يف قوله تعاىل: }َوَلْو َبَسـَط اهللَُّ الـرِّ

القرطبـي يف »تفسـريه« )8)/474(. وأكثـر املفرين عـىل أن اآلية عامة جلميـع أنواع الرزق. 
)3) »تفسري غريب القرآن« ص )38)(. 

ْعاَلِم{ أي كاجلبال »تفسري البغوي« )269/4(.  َواِر امْلُنَْشَآُت يِف اْلَبْحِر َكاألَْ )4) يعني اجلبال يف قوله تعاىل: }َوَلُه اجلَْ
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غريب ســــورة الزخرف

وقيـــل يعـــرض فلتكـــن ذا فطـــن )1)455  ويعـــش رضب مـــن ظـــام العن 

))) »زاد املسري« )5/7)3(. 
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غريب ســــورة األحقاف

ـــاف  ـــم يف األحق ـــل يف إرشاف)1)456 وإن أردت العل ـــاج الرم ـــي اعوج فه

يف أول الشـــورى ويف األحـــزاب )2)457 واطلب أولـوا العزم لذا الكتاب

مل: مـا أرشف مـن كثبانه  )))  وهـو قـول ابـن قتيبـة، حيـث قـال: واحـد األحقـاف: »حقف، وهـو مـن الرَّ
واسـتطال وانحنـى«، »زاد املسـري« )383/7(. 

)2) يف سورة الشورى آية رقم )3)(، ويف سورة األحزاب آية رقم )7(. 
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غريب ســــورة القتال

والســـاح)1)458 أوزار حـــرب عندهـــم ســـاح الســـيف  دروعهـــا 

ـــات حـــن تظهـــر  والـــرط يف البيـــع عـــام يذكـــر)2)459 أرشاطهـــا اآلي
(3( بالـــر  ـــدر)4)460 أوىل هلـــم هتـــدد  ـــن يف الص ـــد كائ ـــن حق والظع

يعنـــي اخلطـــا واحلقـــد جيـــري فيـــه461 واللحـــن باإلســـكان يف التوجيـــه

ـــة ـــي الِفطن ـــح يعن ـــن بالفت ـــنة )5)462 وحل ـــل الس ـــول أه ـــن ق ـــح م مصح
ـــاح)6) ـــا ص ـــم ي ـــم ينقصك ــاح)7)463 يِرك ــرة اإلحلـ ــن كثـ ــم مـ فُيحِفكـ

ـْرُب َأْوَزاَرَه{ انظـر: »تفسـري القرطبـي«  )))  وهـو أحـد األقـوال يف معنـى قولـه تعـاىل: }َحتَّـى َتَضـَع احلَْ
 .)248/(9(

)2) »تفسري البغوي« )82/4)(. 
)3) »زاد املسري« )406/7(. 

)4) »تفسري غريب القرآن« ص )76(. 
)5) ذكر هذه األقوال القرطبي يف »تفسريه« )9)/284(. 

)6) »تفسري غريب القرآن« ص )336(. 
)7) »تفسري البغوي« )86/4)(. 
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غريب ســــورة الفتح

للقـــوم جنايـــة  ة  معـــرَّ وأصلهـــا مـــن َجـــرب يف اجلســـم)1)464 

الفـــراخ تأويلـــه  وشـــطأه   465(2( األشـــياخ  الســـادة  رواه  كـــذا 

))) »تفسري غريب القرآن« ص )278(، »تفسري القرطبي« )9)/330(. 
)2) »زاد املسري« )448/7(. 



منظومة غريب القرآن 78

غريب ســــورة احلجرات

ــل)1)466 ثم شـعوب الناس ملجا السـائل  ــى القبائـ ــوا عـ ــاهبم يربـ حسـ

ـــرح ـــكم يف ال ـــزوا أنفس القبـــح)2)467 وتلم يف  إخوانكـــم  تغتابـــوا 

ومـــن جاســـوٍس هـــداك البـــاري)3)468 حتسسـوا بالبحث عن األخباري

))) »تفسري القرطبي« )9)/4)4(. 
)2) »تفسري غريب القرآن« ص )26)(. 
)3) »تفسري غريب القرآن« ص )26)(. 
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غريب ســــورة الذاريات

الُّلـــج 469 وُحُبـــٌك طرائـــق يف الغيـــم  امليـــاه  يف  ذاك  ومثـــل 

اآلصـــال470 وقائـــم الـــدرع ويف الرمـــال يف  الريـــح  هتـــب  إذا 

كـــذا روي عـــن عـــامل بصـــر)1)471 وقيـــل ذات احلســـن يف التصويـــر

ـــوم)2)472 وحبكهـــا الدينـــي بالنجـــوم  ـــن ذوي العل ـــًا ع ـــمع كام فاس

ــة ــة واجلاعـ ة الصيحـ ــرَّ والرباعـــة)3)473 والـ اآلداب  أويل  قـــول 

))) وهو ابن عباس ، أخرجه عنه ابن جرير يف »تفسريه« )395/22(. 
)2) ذكر هذه األقوال ابن اجلوزي يف »زاد املسري« )39/8(، والقرطبي يف »تفسريه« )9)/)74(. 

القرطبـي«  »تفسـري  انظـر:  اجلاعـة....«  والـرصة:  والصيحـة،  جـة  »الضَّ ة:  الـرصَّ اجلوهـري:  )3)  قـال 
.(495 /(9 (
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غريب ســــورة النجم

ــان )1)474 والنجـــم آيـــات مـــن القـــرآن ــي والبيـ ــداء الوحـ ــد ابتـ عنـ

النجـــوم بأنـــه  روي  وقـــد  مرجـــوم)2)475  ذكرهـــا  الرمـــا  ثـــم 

ـــر ـــى التقدي ـــن ع ـــاب قوس بـــن الذراعـــن لـــدى التفســـر 476 وق

النبـــي  مـــن  القلـــب  ودون  العـــيل477  املهيمـــن  لربـــه 

ــر ــا روي يف األثـ ــه فيـ ـــرب)3)478 صححـ ـــب احل ـــاس وكع ـــن عب ـــن اب ع

بحســـن فهـــم منـــك والرديـــد479 وانظـــر عـــى قـــراءة التشـــديد

بـــأن جربيـــل رأى يف صورتـــه )4)480 وزوجـــه البكـــر حكـــت يف قصته

ـــدال ـــا اعت ـــزى ب ـــمة ضي مــن جورهــم يف وصــف ذي اجلال)5)481 وقس

ـــب ـــبع حتس ـــوب س ـــر الذن تقـــرب482 كبائ منهـــا  ســـبعون  وقيـــل 

ــا الـــرك مـــع العقـــوق  حقـــوق483 أوهلـ بـــا  للنفـــس  والقتـــل 

))) روي عن ابن عباس »زاد املسري« )62/8(. 
)2) »تفسري القرطبي« )7/20(. 

)3) أخرجه عن ابن عباس  ابن جرير يف »تفسريه« )502/22(. 
)4) »تفسري القرطبي« )20/ )3(. 

)5) »تفسري غريب القرآن« ص )9)2(. 
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لبينـــات484 ثـــم الربـــا وقـــذف حمصنـــات زور  مـــع  والســـحر 

ــًا ــى ظلـ ــوال اليتامـ ـــًا)1)485 وأكل أمـ ـــوف يوم ـــن الزح ـــر م ـــن يف وم

الذنـــوب  صغائـــر  وملـــم  ــوب586  ــوب للعيـ ــد الذنـ ــل قصـ وقيـ

يعـــود  ال  ثـــم  يلـــم  وإن  ودود)2)487  رأفـــة  ذو  وربنـــا 

غيائـــه)3)488 ورشح أكـــدا املنـــع مـــن إعطائـــه يف  زاد  وأعيـــا  أجـــل 

ـــعرا ورا احلوراِء الضيـــاء489 والكوكـــب الشِّ ســـاطع  ينـــر  نجـــم 

ـــل ـــل اجله ـــن أه ـــوم م ـــاده ق ــل)4)490 عبَّ ــح الفعـ ــى قبيـ ــم عـ ــل هلـ ويـ

ــا  ــه الهونـ ــامدون رشحـ ســـاكتونا)5)491 وسـ ثـــم  وهائمـــون 

))) انظر: »تفسري القرطبي« )20/ 42- 43( و»الذخائر لرح منظومة الكبائر« ص )04)).
)2) »تفسري البغوي« )252/4(. 

)3) »تفسري الطربي« )542/22(. 
)4) روي عن ابن زيد وقتادة وجماهد، أخرجه عنهم ابن جرير يف »تفسريه« )22/)55(. 

)5) »تفسري غريب القرآن« ص )90)(. 
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غريب ســــورة القمر

األضـــاع 492 ودرْس أهـــدى لنـــا الســـاع أو  املســـامر  هـــي 

وقيـــل فاحلفـــظ مـــن الرمحـــن )1)493 جتـــري بأشـــخاص مـــن األعيـــان

))) »تفسري الطربي« )578/22 - 579(، »تفسري القرطبي« )83/20(. 
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 غريب ســــورة الرمحن

ـــات ـــن النب ـــا كان م ـــم م ـــات394 والنج ـــد ذي اللغ ـــاق عن ـــر س ـــن غ م

الرفـــع والفـــرع)1)495 وشـــجر خافـــه يف  أصلـــه  انعقـــاد  ويف 

)2)496 ويســـجدان دائـــًا يف الظـــل  والـــذل  منهـــا  انقيـــاد  مـــع 

ـــف ـــال العص ـــزرع يق ـــورق ال مـــن بعـــد يبـــس قـــد أتـــاك الوصـــف )3)497 ل

ـــان  ـــي الرحي ـــزرع ه ـــرة ال والـــرزق فيـــا أوضـــح اليقظـــان)4)498 وخ

ـــواظ اللهـــب اخللصـــان ــان)5)499 أمـــا الشُّ ــم دخـ ــاس عندهـ ــذا النحـ كـ

ـــر  ـــان يذك ـــن ده ه ـــع للدُّ ــر)6)500 واجلم ــًا أمحـ ــروي أديـ ــم يـ وبعضهـ

اإلخـــوان)7)501 والقصـــد باألفنـــان األغصـــان إىل  ينحـــو  وقائـــل 

))) أخرجه ابن جرير يف »تفسريه« )23/))( عن ابن عباس وغريه. 
)2) »املحرر الوجيز« )60/8)(. 

)3) »تفسري غريب القرآن« ص )235(. 
)4) »زاد املسري« )8/ 08) - 09)(. 

)5) »تفسري غريب القرآن« ص )205( و)309(. 
)6) »تفسري القرطبي« )20/ 44)(. 

)7) »تفسري البغوي« )274/4( وروي عن ابن عباس أنه قال: ألوان. 
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اهنـــار)2)502 مدهامتـــان اللـــون يف اخرار)1) يف  املـــاء  نضاختـــان 
ـــس)3) ـــاض أو جمال ـــرف ري الطنافـــس)4)503 ورف رشحـــه  وعبقـــري 

يمـــدح504 وعبقـــر قالـــوا بـــاد ]تـــرح[ يشء  كل  إليهـــا  ينســـب 

والزماهنـــا)5)505 وليـــس يـــدري أحـــد مكاهنـــا  كانـــت  متـــى  وال 

))) »تفسري غريب القرآن« ص )293(. 
)2) »تفسري غريب القرآن« ص )305(. 

)3) »زاد املسري« )27/8)(. 
)4) »تفسري غريب القرآن« ص )233(. 

)5) »تفسري القرطبي« )20/ 72)(. 
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غريب ســــورة الواقعة

ـــال الواقعـــة )1) ـــق يق ـــة اخلل رافعـــة506 قيام ثـــم  للنـــار  خافضـــة  

ـــعدوا ـــوم س ـــد ق ـــان اخلل ـــدوا)2)507 إىل جن ـــار ُبعِّ ـــر ن ـــن ح ـــم ع ـــى هل طوب
ــت)4)508 ورجـت األرض يريد حركت)3) ــي فتِّتـ ــال يعنـ ــت اجلبـ وبسـ

ـــوك ـــر ش ـــود بغ ـــدر خمض والطلـــح مـــوز فاســـتمع مـــا أحكـــي)5)509 والس

ــق510 والُعــرب األتراب نعت العشــق  ــن النطـ ــج وحسـ ــزوج يف غنـ للـ

متحببـــات 511 وقيـــل هـــذا الوصـــف يف اللغات  بغـــض  غـــر  مـــن 

ـــواب)6)512 وقائـــل ينطفـــن باألعـــراب ـــح يف اجل ـــد ص ـــذي ق ـــذا ال ه

ـــواب ـــل يف األك ـــا التأوي )7)513 وجاءن للـــراب  األكـــواس  بأهنـــا 

ـــوم ـــود املحم ـــان األس ـــم الدخ مفهـــوم)8)514 ث قوهلـــم  مـــن  مفـــرس 

))) »املحرر الوجيز« )88/8)(. 
)2) »تفسري الطربي« )23/ 90(. 

)3) »زاد املسري« )8/)3)(. 
)4) »تفسري غريب القرآن« ص ))))(. 

)5) »تفسري غريب القرآن« ص )99)(، و)222(. 
)6) »تفسري القرطبي« )20/ 99) - 200( وقد رسد األقوال يف املراد هبن. 

)7) »املحرر الوجيز« )94/8)(. 
)8) »زاد املسري« )44/8)(. 
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ـــال  ـــي اجل ـــم ه ـــش إهلي ــال )1)515 والعط ــم رمـ ــًا عندهـ ــم أيضـ واهليـ
ــاب516 واملزن يف تفســـرها الســـحاب)2) ــد الوهـ ــداك الواحـ ــم هـ فافهـ

ــا ــة الســـفر هـــم املقوينـ ينزلونـــا)3)517 مجاعـ القفـــر  يف  ألهنـــم 

حماســـبينا مدينـــن  غـــر  ومملكينـــا)4)518  وجمزيـــن  فافهـــم 

بيـــان)5)519 وذكـــروا يف الـــروح والرحيـــان مـــن  والـــرزق  برمحـــة 

البقـــاء 520 ومـــن قـــرأ ُروح بضـــم الـــراء دائـــم  حيـــاة  يعنـــي 

))) »تفسري البغوي« )286/4(، »زاد املسري« )45/8)( وذكر القولني عن ابن عباس. 
)2) »تفسري القرطبي« )20 / 4)2(. 

)3) »تفسري غريب القرآن« ص )294(. 
)4) »تفسري البغوي« )4/)29(. 

)5)  الـّروح عـىل قـراءة الفتـح وقـد اختلف يف معناهـا عىل أقـوال منهـا الرمحة، وهو مـروي عن ابـن عباس 
ريض اهلل عنهـا، وعـىل قـراءة الرفـع - رفـع الـراء - ففيها قـوالن أحدمها أهنـا الرمحة وهو قـول قتادة. 

والرحيـان الـرزق عـىل أحـد األقـوال »تفسـري الطـربي« )23/ 59)(، »زاد املسـري« )56/8)( قـال 
ابـن جريـر: »وأوىل األقـوال يف ذلـك بالصـواب عنـدي قـول مـن قـال: عنـى بالـروح: الفـرح والرمحة 

واملغفرة...وأمـا الرحيـان فإنـه عنـدي الرحيـان الـذي يتلقـى بـه عنـد املـوت....«. 
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غريب ســـورة اجملادلة

توســـيع)1)521 ثـــم انشـــزوا تأويلـــه الرفيـــع مثالـــه  جملـــس  عـــن 

))) »تفسري القرطبي« )9/20)3(. 
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غريب ســـورة الصف

ـــل هـــو العـــدول ـــل ب ـــغ مي الرســـول)1)522 فالزي أتاهـــم  بـــه  عـــا 

))) »تفسري غريب القرآن« ص )77) - 78)(. 
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غريب ســـورة اجلمعة

ـــي ـــة الكلب ـــم دحي ـــو فاعل أو طبـــل قـــد جاءنـــا مـــروي)1)523 والله

)))  أخـرج ابـن جريـر يف »تفسـريه« )389/23( أن املـراد باللهـو الطبل، وأخـرج عن أيب مالـك وغريه أن 
دحيـة بـن خليفـة الكلبي قـدم بتجارة زيـت من الشـام، والنبـي  خيطب يـوم اجلمعة، فلا 

اَرًة َأْو هَلْـًوا...T اآلية{. رأوه قامـوا إليـه بالبقيع خشـوا أن يسـبقوا إليه، قـال: فنزلـت }َوإَِذا َرَأْوا جِتَ
ويف قول مقاتل: »وذلك قبل أن يسلم - يعني دحية«. 

ونقـل ابـن اجلـوزي عـن املفريـن قالوا: قـدم هبا مـن الشـام، ورضب هلـا طبل يـؤذن النـاس بقدومها 
»زاد املسـري« )369/8(. 
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غريب ســـورة التغابن

ــاد524 عـــداوة الزوجـــات واألوالد ــن واإلحلـ ــاف الديـ ــى اختـ عـ

ـــم ـــع نبيِّه ـــرب م ـــل يف احل أجلهـــم525 وقائ مـــن  مكـــة  يف  ختلفـــوا 

فهـــم هلـــم أعـــداء نفـــس الباديـــة)1)526 وقـــد روي يف طوعهـــم للمعصية

ـــم)2)526 والشــح يف النفــس بمعنى الظلم ـــل العل ـــول أه ـــن ق ـــح م مصح

))) »تفسري القرطبي« ))7/2)( 
)2)  أشـار إليـه ابن كثري عند تفسـري قوله تعـاىل: }َوَمْن ُيوَق ُشـحَّ َنْفِسـِه َفُأوَلِئَك ُهـُم امْلُْفِلُحـوَن{ ]احلر:9[ 

»تفسـري ابن كثري« )462/4(. 
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غريب ســـورة ن 

يعتـــد)1)527 ثـــم الُعتـــل الكافـــر الشـــديد زينـــة  مـــن  غلظـــة  ذو 

لئيـــم528 دوعـــي قـــوم زائـــد زنيـــم  لربـــه  متعنـــت 

يعـــرف هبـــا ويـــل لـــه يف احلـــر )2)529 وقيـــل ذو عامـــة يف الـــر
فحيـــم)4)530 والليــل والصبح هــو الريم )3) أســـود  رمـــاد  ثـــم 

واحلقـــد531 واحلـــرد منـــع ويقـــال القصـــد تأويلـــه  يف  والغبـــط 
ــًا ســـمي احلـــردا)5) ـــعدا)6)532 وذان أيضـ ـــا س ـــادس ي ـــول س ـــر ق والفق

))) »تفسري غريب القرآن« ص )238(. 
)2) »زاد املسري« )333/8(، »تفسري القرطبي« ))53/2)(. 

)3) »تفسري غريب القرآن« ص )4)2(. 
)4) روي عن ابن عباس  »تفسري البغوي« )379/4(. 

)5) »زاد املسري« )336/8(، »تفسري القرطبي« ))66/2)(. 
)6) مل أقف عىل هذا القول. 
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غريب ســـورة احلاقة

ـــة)1) ثانيـــة533 ورصرص ريـــح شـــديد عاتي عليهـــم  ســـخرت  قـــد 

ـــور  ـــا يف الف ـــى ُخزاهن ـــت ع ــر )2)534 عت ــم يف النـ ــن خاتـ ــق مـ كِحلـ

دبـــار أيامهـــا  ومبتـــدأ  وفيـــه أيضـــًا اســـتؤصل الكفـــار535 

ــة)3)536 مل يبـــق منهـــم بعدهـــا مـــن باقيـــة ــل خاويـ ــول نخـ ــم أصـ كأهنـ

فيـــا روى مطـــرف عـــن مالـــك)4)537 خامسا عجوز قد نجت من ذلِك

ــار  ــلن للكفـ ــاء يف الغسـ واألدبـــار)5)538 وجـ األجـــواف  غســـالة 

أمـــن)6)539 وقولـــه يف األخـــذ باليمـــن ماهـــر  مـــن  بقـــوة 

ـــن ـــو الوت ـــب ه ـــل الصل متـــن 540 وداخ أبيـــض  غليـــظ  عـــرق 

ـــعي ـــا فالس ـــروق كله ـــي الع يف قطعـــه مـــوت لـــكل حـــي)7)541 حيي

))) »املحرر الوجيز« )385/8(. 
)2) »تفسري القرطبي« ))2/)9)(. 

)3) »تفسري القرطبي« ))2/ )9) - 92)(. 
)4) وحكاه البغوي يف »تفسريه« )386/4(. 

)5) »تفسري غريب القرآن« ص )245(. 
)6) »زاد املسري« )355/8(. 

)7) »تفسري البغوي« )4/)39(، و»تفسري القرطبي« ))5/2)2(. 
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غريب ســـورة سأل سائل

ـــة )1) الكفيلـــة)2)542 عشـــرة املـــرء هـــي الفصيل هـــي  أو  أيضـــًا  واألم 

ـــاق ـــم الس ـــرأس وحل ـــد ال هـــي شـــواة القـــوم يف األحـــداق)3)543 وجل

ـــا ـــول يف عزين ـــمعنا الق ـــد س )4)544 وق مفرقينـــا  النذيـــر  عـــن 

))) »تفسري غريب القرآن« ص )250(. 
)2) قاله أشهب عن مالك »تفسري ابن كثري« )449/4(. 

)3) »زاد املسري« )362/8(. 
)4) »تفسري القرطبي« ))2/)24 - 243(. 
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 غريب ســـورة  نوح

ـــود والســـواع مـــع إخواهنـــم مخـــس مـــن األصنـــام يف زماهنـــم)1)545 وال

))) قاله ابن عباس وقتادة والضحاك يف آخرين. أخرجه عنهم ابن جرير يف »تفسريه« )639/23(. 
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غريب ســـورة اجلن

ــال)1) ــو اجلـ ــا هـ ــدُّ ربنـ يقـــال546 وجـ أمـــره  الضـــاد  ثـــم 

تقطيعـــا تنـــددوا  وقـــدرًا  مجيعـــا)2)547  أهواءهـــم  وافرقـــت 
ــرس548 والشــط بالفتح بمعنــى اجلور)3) ــى بالكـ ــدل إن أتـ ــط عـ والقسـ
فاحفـــظ كامـــًا فإنـــه قـــد تعنـــت549 وإن تكن بالضم فهو الكسـب)4)

ــا يســـجد)5)550 مســـاجد الرمحـــن فيهـــا يعبـــد وقيـــل أراد مـــن عليهـ

))) قاله جماهد »زاد املسري« )378/8(. 
)2) »تفسري البغوي« )403/4(. 

)3) وهو قول أيب مالك »تفسري القرطبي« ))283/2(. 
)4) »زاد املسري« )8/)38).

)5) القول األول قاله احلسن البرصي، والثاين قول سعيد بن املسيب وطلق بن حبيب.
»تفسري القرطبي« ))298/2(. 
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غريب ســـورة املزمل عليه السالم

ــاب)1) ــف يف الثيـ ــل ملتـ اخلطـــاب551 مزمـ يف  النبـــي  بـــه  يعنـــي 
ــاح)2) ـــا صـ اإلصبـــاح552 ومثلـــه مدثـــر ي فالـــق  عليـــه  صـــى 

ـــاعة ـــت الس ـــل هدي ـــئة اللي اجلاعـــة 553 ناش قالـــه  وطـــاء  أثبـــت 

ـــون ـــوت والعي ـــون الص ـــد فن بالســـكون)3)554 عن النـــاس  هـــداة  ويف 

ـــايل ـــب س ـــل كثي ـــع الرم كـــذا مهينـــا قـــد حـــكاه الناقـــل)4)555 جمتم

))) »تفسري غريب القرآن« ص )295(. 
)2) نفس املصدر السابق ص)295(. 
)3) »تفسري القرطبي« ))328/2(. 

)4) »تفسري ابن كثري« )467/4(، »زاد املسري« )393/8(. 
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غريب ســـورة املدثر

الـــرب556 والثــوب مــا وارى وقيــل القلب منـــه  يرضـــاه  بعمـــل 

غســـل لـــه باملـــاء والتقصـــر)1)557 ومـــن نحـــا يف اللبـــس يف التطهر

الثقـــات)2)558 قســـورة يف رشحهـــا الرمـــاة روى  فيـــا  ُأُســـد  أو 

املسـري«  »زاد  يف  اجلـوزي  وابـن   ،)((  -  9/24( »تفسـريه«  يف  جريـر  ابـن  األقـوال  هـذه  إىل  )))  أشـار 
 .)40( /8 (

)2) »تفسري الطربي« )24/ 39 -)4(، »تفسري غريب القرآن« ص )258(. 
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غريب ســـورة القيامة

ـــح)1)559 بصـــرة اإلنســـان يف اجلـــوارح ـــرض والفضائ ـــوم الع ـــهد ي تش

ــتور ــر هـــي السـ ــذا املعاذيـ ومجـــع عـــذر قـــد ُروي مشـــهور)2)560 كـ

ـــب ـــن الطبي ـــن راق َم ـــل َم جييـــب)3)561 وقي فـــا  الـــروح  لرقيـــة 

ـــود ـــى إىل الصع ـــن يرق ـــل م الوعيـــد)4)562 وقي و  الوعـــد  مائـــك 

ـــاقن  ـــوت للس ـــد امل ـــف عن ـــن)5)563 والل ـــرب يف الداري ـــاق الك ـــل س وقي
فـــأوىل)6) هتـــدد  لـــه  ال  أو  ـــى مهمـــًا)7)564  ـــم بمعن ـــم ســـدى فاعل ث

))) قاله ابن عباس  فيا أخرجه عنه الطربي يف »تفسريه« )62/24(. 
)2) »تفسري القرطبي« ))7/2)4(. 

)3) »املحرر الوجيز« )480/8(. 
 . 4)أخرجه ابن جرير يف »تفسريه« )76/24( عن ابن عباس(

)5) »زاد املسري« )424/8(. 
)6) »تفسري القرطبي« ))438/2(. 

)7) »تفسري غريب القرآن« ص )95)(. 
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غريب ســـورة اإلنسان

امتـــزاج هلـــا  نطفـــة  وكل  األمشـــاج565  هـــي  الـــدم  بخلطـــة 

ـــون ـــط الل ـــاج بخل ـــل أمش بالوجهـــن)1)566 وقي املـــاء  فاختـــاط 

عـــى هجـــا الســـن بمعنـــى خلقهـــم)2)567 وقـــول رب وشـــددنا أرسهـــم

))) حكى ابن جرير القولني يف »تفسريه« )89/24 - 90(. 
)2) قاله ابن عباس وجماهد وغري واحد »تفسري ابن كثري« )488/4(. 
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غريب ســـورة املرسالت

أم)1)568 والكفت يف األرض بمعنى الضم مـــن  ياهلـــا  حـــال  كل  يف 

ـــكن ـــر بالتس ـــرا كالق ـــن ق باليقـــن569 وم القـــر  فواحـــد 

أعنـــاق نخـــل أو ُأصـــول تنقعـــر)2)570 وبانفتـــاح الصـــاد فافهـــم واعتـــرب

ــم ــرس اجليـ ــاالت بكـ ــم مِجـ ســـود مـــن النـــوق عـــى التحكيـــم 571 ثـ

ـــر ـــم يظه ـــم بض ـــرا اجلي ـــن ق ـــر)3)572 وم ـــا يذك ـــك في ـــال الفل ـــي حب يعن

))) »تفسري غريب القرآن« ص )266(. 
)2) »زاد املسري« )450/8(. 

)3) »الكشف عن وجوه القراءات« )358/2(، »تفسري القرطبي« ))0/2)5 - 2)5(. 
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غريب ســـورة النبأ

ــا)2)573 واملعــرات املــزن يف توقرها)1) ــاء يف توقرهـ ــيل املـ ــج سـ والثـ

ــاق ــو الغسـ ــاء هـ ــارد املـ إحـــراق574 وبـ كلـــه  احلميـــم  ضـــد 

ـــم)3)575 وقيــل مــا يغســق من أجســامهم ـــن كامه ـــهور م ـــو املش ـــذا ه ه
ـــه)4) ـــا ينزع ـــا دهاق ـــه كأس عطـــاء رب ماجـــد مـــا أو ســـعه576 وقبل

))) وهو قول ابن عباس وغريه »تفسري القرطبي« )9-8/22(. 
)2)  »تفسـري ابـن جريـر الطـربي« )55/24)( وقـال: »وال يعـرف يف كالم العرب مـن صفة الكثـرة الثج، 

: الصـب املتتابع«. وإنا الثـجَّ
)3) »تفسري الطربي« )24/ 64) - 65)(. 

)4) »تفسري غريب القرآن« ص )65)(. 
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غريب سورة النازعات

مـــن موهتـــم إىل حيـــاة فـــادر)1)577 حافـــرة رجوعهـــم يف األثـــر

ــا احلـــر )2)578 ســـاهرة فيـــا يكـــون الســـهر ــًا وعليهـ والنـــوم أيضـ

))) »زاد املسري« )8/9)(. 
)2) »تفسري القرطبي« )22/)5(. 
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غريب ســــورة عبس

ـــل ـــن النخي ـــا كان م ـــب م غليظـــة األعنـــاق يـــا جليـــل)1)579 والُغل

ــات ــديد يف اللغـ هـــو الـــذي يبـــدو مـــن النبـــات)2)580 واألب بالتشـ

القـــراء)3)581 والقضـــب يف تفســـرها قتـــاُء الســـادة  رواه  فيـــا 

))) »تفسري البغوي« )449/4(. 
)2) »تفسري القرطبي« )86/22(. 

)3) »تفسري غريب القرآن« ص )259(. 
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غريب ســـورة  إذا الشمس كورت

ـــوق ذوا احلمـــل ـــم العشـــار الن ــول582 ث ــد رأس احلـ ــاج عنـ ــوت النتـ قـ

بالســـفل أرباهبـــا  عطلهـــا  ملـــا بـــدا هلـــم مـــن أمـــر اهلـــول)1)583 

حـــن اجلبـــال  رت  ســـجِّ وفجـــرت مـــن بعضهـــا لبعـــض)2)584 

ـــر ـــوم احل ـــوس ي ـــت النف )3)585 زوج األمـــر  يف  يطيعـــه  ملـــن  كل 

قــد جعلــت يف الــرب خــوف اخلجل586 مـــوؤدة بنـــات أهـــل اجلهـــل

بالقتـــل587 يســـأهلا اجلبـــار يـــوم الفصـــل عذبـــت  ذنـــب  بـــأي 

ــا ــن أبيهـ ــض مـ ــد بغيـ فيهـــا 588 جسـ الراســـخن  مقـــال  هـــذا 

ـــن)4)589 ومـــن قـــرأ احلـــرف بفتـــح الســـن ـــوم الدي ـــد ي ـــا عن ـــول منه فالق

ـــس ـــداراي خن ـــن ال ـــه م ـــس590 ومخس ـــًا كن ـــي أيض ـــواري وه ـــي اجل ه

مســـاعد591 زحـــل مـــع املريـــخ مـــع عطـــارد واملشـــرى  وزهـــرة 

))) »تفسري القرطبي« )95/22(، »تفسري غريب القرآن« ص )240(. 
)2) »تفسري الطربي« )242/24 - 243(. 

)3) »املحرر الوجيز« )546/8(. 
)4) »تفسري القرطبي« )03/22)(، »زاد املسري« )40/9(. 
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ــوم ــائر النجـ ــوم سـ ــال قـ ــع الوحـــش يف العلـــوم)1)592 وقـ ــم قطيـ ثـ

ـــل ـــى البخ ـــا بمعن ـــن ههن مـــن غـــر رفـــع يف صحيـــح النقـــل593 والظ

ـــم  ـــي مته ـــا يعن ـــرا بالظ ـــن ق ـــم)2)594 وم ـــرح رواه ذو الفه ـــان يف ال وجه

))) ذكر هذه األقوال ابن جرير الطربي يف »تفسريه« )24/)25 - 253(. 
)2) »الكشف عن وجوه القراءات السبع« )364/2(، »تفسري القرطبي« )6/22))(. 
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غريب ســـورة املطففني

ــه الكســـب للذنـــوب)1)595 وقولـــه ران عـــى القلـــوب  ــا عليـ غطـ

))) »تفسري البغوي« )460/4(. 



107منظومة غريب القرآن

غريب ســـورة الربوج

ـــر  ـــو احلف ـــد يف األرض ه زفـــر596 واخل هلـــا  بنـــران  حيمـــى 

الرمحـــن)1)597 عـــذب هبـــا قـــوم هلـــا إيـــان عليهـــم  قـــى  ملـــا 

))) انظر قصة أصحاب األخدود يف »البداية والنهاية« )23/3(، »تفسري الطربي« )337/24(. 
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غريب ســـورة الطارق

ـــع ـــل يطل ـــم بلي ـــارق النج والثاقـــب النجـــم املضـــئ يلمـــع)1)598 والط
والرجـــع مـــاء مـــن ســـاء ســـاكب599 صحائـف الصدر هي الرائب)2)
ــات )3) ــع يف األوقـ ــه يرجـ ــا كان مـــن النبـــات)4)600 ألنـ والصـــدع مـ

))) »تفسري غريب القرآن« ص )222( وص )34)(. 
)2) »زاد املسري« )83/9(. 

)3)  قـال ابـن جريـر يف »تفسـريه« )358/24(: »وأوىل األقـوال يف ذلـك بالصـواب قـول مـن قـال: معنى 
ذلـك: إن اهلل عـىل رد اإلنسـان املخلـوق مـن مـاء دافق مـن بعد مماته حيـا، كهيئتـه قبل مماته لقـادر«. ومل 

أقـف عـىل القـول الذي أشـار إليـه الناظم. 
)4) »املحرر الوجيز« )587/8(. 
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غريب ســـورة  سبح

ـــيول ـــل الس ـــا حتم ـــا م ـــم الُغث أقـــول)1)601 ث مؤخـــر  مقـــدم 

))) »تفسري القرطبي« )224/22(. 



منظومة غريب القرآن 110

غريب ســـورة الغاشية

تقريـــع 602 وباحلجـــاز ينبـــت الريـــع لـــه  رطـــب  ُقُه  ـــرْبِ ِشِ

هـــو الريـــع واإللـــه أعلـــم)1)603 وقيـــل إن الـــواد يف جهنـــم

عظـــام ســـحائب  وإبـــل  اإلمـــام)2)604  املفـــرد  حـــكاه  فيـــا 

اجلـــال بأهنـــا  وقائـــل  ـــال)3)605  صورهـــا كيـــف يشـــا الفعَّ

))) »تفسري الطربي« )24/ 384 - 385(. 
)2) وهو أبو العباس املربد »املحرر الوجيز« )8/)60(. 

)3) وهو قول مجهور العلاء انظر »املحرر الوجيز« )8/)60(. 
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غريب ســـورة الفجر

املقـــدم)1)606 والفجـــر فجـــر الصبـــح واملحـــرم هـــو  فجـــران  يقـــال 

وقيـــل أيضـــًا قبـــل يـــوم الفطـــر )2)607 ثـــم الليـــايل العـــر قبـــل النحـــر 

ـــق  ـــع اخلائ ـــظ جيم ـــفع لف ورازق608 والش هلـــم  قاســـم  والوتـــر 

التـــي ال جتهـــل609 والوتـــر أيضـــًا آدم املفضـــل  شـــفع بزوجـــه 

ـــه ـــم قبل ـــر ث ـــوم النح ـــفع ي ـــه610 والش ـــرف فضل ـــر فاع ـــمى الوت ـــوم يس ي

ـــا )3)611 ويف الصـــاة شـــفعها ووترهـــا ـــاٍل قدره ـــن ع ـــاد الدي ـــي ع وه

مـــن قـــول أهـــل العلـــم ال مـــن وضع)4)612 واحلجــر رشحهــا بمعنــى اجلمع 

بالعـــاد املوصـــوف  وإرم  لعـــاد613  بلـــدة  أو  قبيلـــه 

))) »تفسري القرطبي« )256/22(. 
ح ابن جريـر الطربي يف  )2)  ومهـا قـوالن مرويـان عن ابـن عبـاس  »زاد املسـري« )03/9)(، ورجَّ

»تفسـريه« )397/24( أهنـا عـر ذي احلجـة، قـال: »إلمجاع احلجة مـن أهل التأويـل عليه«.
)3)  ذكـر املفـرون اخلـالف الـوارد يف »الشـفع والوتـر« أكثر من عريـن قوالً، وهـو من اختـالف التنوع، 
والـوارد عـن السـلف يف مثل هذا النـوع كثري، انظر: »تفسـري الطـربي« )397/24(، »املحـرر الوجيز« 

)605/8(، »تفسـري البغوي« )4/)48).
»أضـواء البيـان« )0/9)2( وملـا أشـار الشـنقيطي  إىل مجلـة اخلـالف الـوارد قـال: والواقـع أن 
أقـرب األقـوال عنـدي - واهلل أعلم، أنـه هو األول - يعني أنه يشـمل مجيـع املخلوقات مجلـة وتفصياًل، 

ألنـه ثبـت علمًيـا أنـه ال يوجد كائـن موجـود بمعنى الوتـر قط، حتـى احلصـاة الصغرية...
)4) »تفسري القرطبي« )263/22 - 264(. 
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تســـمى  إرم  عـــاد  وقيـــل  املهـــا)1)614  ربنـــا  كفـــاك  فافهـــم 

هـــو الطريـــق الواضـــح اإلرشـــاد)2)615 واســـمع إىل مـــا قيـــل يف املرصـــاد 

))) »زاد املسري« )09/9)(. 
)2) »تفسري البغوي« )484/4(. 
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غريب ســـورة  ال أقسم

ـــن  ـــان للنجدي ـــدى اإلنس ـــم ه للخـــر أو للـــر أو الثديـــن )1)616 ث

وفاقـــة  جماعـــة  مســـغبة   617(2( الطاقـــة  هيـــن  فقـــر  مربـــة 

 .)439/24(  والصحيح األول، وقد رجحه ابن جرير )(زاد املسري« )32/9« (((
)2) »تفسري غريب القرآن« ص )282(. 
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غريب ســـورة الضحى

حمبـــة منـــه اهلـــدى فيـــا مـــى 618 ثـــم الضـــال مـــن نبـــي مرتـــى 

ــق ــورة الصديـ ــوه يف سـ ــق619 ونحـ ــى التحقيـ ــًا عـ ــدوا اسـ مل يقصـ

األعـــال620 وقيـــل يف قـــوم مـــن الضـــال لصالـــح  بـــه  فهـــدوا 

ــة  ــن املدينـ ــل عـ ــل ضـ املبينـــة621 وقائـ باهلجـــرة  هلـــا  فهـــدي 

النســـوان622 وقـــد نحـــا قـــوم إىل النســـيان  شـــهادة  ومثلـــه 

لزينـــب تزوجيـــه  وقيـــل يف  ـــوب)1)623  ـــر هـــذا أص ـــر وغ مـــن كاف

))) رسد هذه األقوال القرطبي يف »تفسريه« )342/22 - 346(. 
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غريب ســـورة الزيتون

ـــبان)1)624 يف أحســـن التقويـــم لإلنســـان ـــن ش ـــل وم ـــن كه ـــا كان م م

ــا قـــد حـــكاه البـــري625 وقيـــل يف اإليـــان ثـــم الكفـــر  ــذا يقينـ كـ

أســـفلينا ســـافل  َوِهـــَرٌم  لكافرينـــا)2)626  قلـــت  إن  والنـــار 

))) »تفسري الطربي« )507/24(. 
)2) »تفسري القرطبي« )370/22(. 



منظومة غريب القرآن 116

غريب ســـورة  الزلزلة

ــرض627 وكل مدفـــون ببطـــن األرض ــن عـ ــه مـ ــا لـ ــل مـ ــو ثقـ فهـ
ــوز628 وقيـــل أيضـــًا إهنـــا الكنـــوز)1) ــه تفـ ــا بـ ــت مـ ــظ رزقـ فاحفـ

))) »املحرر الوجيز« )667/8(. 
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غريب ســـورة  العاديات ] والقارعة[

ـــم القـــدح 629 والعاديــات اخليــل منهــا الصبح صـــوت هلـــا يف الصـــدر)1) ث
والنقـــع مـــا يعلـــو مـــن الغبـــار )3) 630 إخراجهــا النار مــن األحجار )2)
ــديد )5)631 كذا الكفور فاعلم هي الكنود)4) ــه شـ ــًا مالـ ــل حبـ ــن أجـ مـ

ـــر)6)632 وكالفـــراش كالبعـــوض املنتـــر ـــا ذك ـــر في ـــوف أمح ـــن ص والعه

))) »تفسري القرطبي« )426/22(. 
)2) »تفسري الطربي« )563/24(. 

)3) »تفسري غريب القرآن« ص )306(. 
)4) »تفسري ابن كثري« )579/4(. 
)5) »تفسري البغوي« )8/4)5(. 

)6) »تفسري القرطبي« )443/22- 444(. 
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غريب ســـورة الفيل

اخلـــاق 633 طـــر أبابيـــل هلـــا افـــراق  أرســـلها  كبـــرة 

ـــم  ـــت إليه ـــف أت ـــل اخلطاطي عليهـــم634 مث ســـلطت  أو  جتربـــة 

ــار635 مـــع كل واحـــد مـــن األطيـــار ــن األحجـ ــات مـ ــاث حصيـ ثـ

ـــور ـــم يف الف ـــت أجوافه بـــر636 فأحرق مـــن  مأكولـــة  كحبـــة 

ـــار ـــد القه ـــل الواح ـــذاك فع جبـــار)1)637 ك معتـــد  بـــاغ  لـــكل 

))) انظر بسط قصة أصحاب الفيل يف »البداية والنهاية« )39/3)( »تفسري الطربي« )605/24).
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غريب ســـورة  اليتيم

جاريـــة638 والقــول يف املاعــون منــع العارية ميـــاه  أو  الدلـــوة  ثـــم 

ـــق ـــع احل ـــول من ـــم يق ثـــم الـــكأل عـــن طالـــب للرفـــق)1)639  وبعضه

))) »زاد املسري« )245/9(. 
قـال ابـن سـعدي: أي يمنعـون إعطـاء اليشء الـذي ال يرضُّ إعطـاؤه عىل وجـه العاريـة أو اهلبـة كاإلناء 
والدلـو والفـأس ونحـو ذلك مما جـرت العـادة ببذله والسـاح بـه »تفسـريه« )996/4)(.فاآليـة عامة 
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غريب ســـورة  الكوثر

ــان ــن اجلنـ ــر مـ ــر هنـ واخلـــر واحلـــوض مـــع القـــرآن )1)640 والكوثـ
ــب)3)641 والشانئ املبغض عايص الرب)2) ــن عقـ ــه مـ ــس لـ ــر ليـ وأبـ

)))  قالـه ابـن عبـاس : إن الكوثـر هـو اخلـري الكثـري والـذي مـن مجلتـه النهـر يف اجلنـة واحلـوض 
والقـرآن.. »تفسـري الطـربي« )647/24(. 

)2) »تفسري غريب القرآن« ص )204(. 
)3) »تفسري غريب القرآن« ص )84(. 
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غريب ســـورة  تبت

النائـــم كنايـــة  وحطـــب  ــا قـــد حـــكاه العـــامل642  والشـــوك فيـ

ـــار ـــب للن ـــت حتتط ـــل كان مـــن بخلهـــا مـــع كثـــرة اليســـار)1)643 وقي

النـــار يف  سلســـلة  ومســـد  للكفـــار644  ســـبعون  وذرعهـــا 

ــار ــن األوتـ ــل مـ ــل حبـ البـــاري645 وقائـ هـــداك  فافهـــم  ملـــون 

ــا قـــادة لـــإلرادة)2)646 وقـــد روي يف جيدهـ وفقـــت  وبـــر  مـــن 

)))  »تفسـري الطـربي« )678/24( قـال: »وأوىل القولـني يف ذلـك بالصـواب عنـدي قـول من قـال: كانت 
حتمـل الشـوك فتطرحـه يف طريـق رسـول اهلل ، ألن ذلـك هو أظهـر معنى ذلـك...«. 

)2) »زاد املسري« )262/9(. 
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غريب ســـورة  الصمد

وحُيمـــد647 والصمـــد البـــاري وقيـــل الســـيد  ربنـــا  إليـــه  ُيصمـــد 

ـــُم ـــم ليـــس َيطَع ـــذي ُيطِع ـــم ال ــم)1)648 ث ــاىل ُيعلـ ــوف تعـ ــه جـ ــا لـ ومـ

))) »تفسري الطربي« )689/24(، »املحرر الوجيز« )8/))7(. 
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غريب ســـورة  الفلق

ــق)2)649 والصبح والواد سمعنا يف الفلق )1) ــم إن غسـ ــل هبيـ ــق ليـ وغاسـ

ـــوف ـــه الكس ـــل ب ـــدر إن ح ــوف)3)650 والب ــذا موصـ ــق كـ ــا بغاسـ يدعـ

نافثـــات رش  مـــن  وقولـــه   651(4( ســـاحرات  يعقـــدن   لعقـــٍد 

))) والواد يعني واٍد يف جهنم، وقد أخرجه الطربي )699/24( عن ابن عباس. 
)2) »تفسري غريب القرآن« ص )243(. 

)3) »تفسري البغوي« )547/4(. 
)4) »تفسري القرطبي« )575/22(. 
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غريب ســـورة الناس

)1)652 نعـــوذ بـــاهلل مـــن الوســـواس  اخلنـــاس  املـــارد  رشور  ومـــن 

وإن ســـها العبـــد أتـــى يف الفـــور653 خينســـه الذاكـــر عنـــد الذكـــر 

العمـــري)2)654 مــن وقته موسوســًا يف الصدري فنـــاء  إىل  مواظبـــًا 

ــان ــد اهلل واإلحسـ ــت بحمـ ذي اجلـــود والقـــدرة والســـلطان655 متـ

للقـــرآن656 ألفتهـــا مـــن غـــر مـــا ديـــوان  التفســـر  كتـــب  مـــن 

والغفـــران657 ومــن قــرا شــعري مــن اإلخوان بالعفـــو  يل  فليـــدع 

ـــان  ـــع النقص ـــب م ـــر العي واألحلـــان658 ويس اخلطـــا  وكثـــرة 

الشـــان659 ألننـــي لســـت بـــذي بيـــان  رفيـــع  بنحـــوي  وال 

بالربهـــان660 ثــم الصــاة عــى النبــي العدنان  جـــاء  قـــد  حممـــد 

ـــن  ـــد الرمح ـــه الواح ـــى علي كانـــوا661 ص مـــذ  وصحبـــه  وآلـــه 

))) »املحرر الوجيز« )7/8)7(. 
)2) »تفسري الطربي« )709/24(. 
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ه ، وحسـن توفيقـه ، وكان متامهـا وقت  متـت األرجـوزة املباركـة بحمـده تعـاىل ومنِـّ
الضحـى نـور اإلثنـن الثالـث عر من شـهر رجـب األصم الواقع يف سـنة سـبع وسـتن 
ومئـة وألـف بخـط مالـك العبد الفقـر احلقر املسـتجر لربـه من عـذاب السـعر إبراهيم 
بـن احلسـن بـن عـيل بـن اهلـادي املحيسـني أيـده اهلل بمـداد التوفيـق واإلحسـان ورزقه يف 

الداريـن العافيـة والرضوان .
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 ترمجة املؤلف

هو حممد بن عبد اهللّ املقرئ النحوّي اللغوّي الّصقيل، يكنى بأيب بكر.)1)

من أهلها املقيمن هبا، و كان من أهل القرآن و التفسر و الورع و التعفف.

له يف النحو فهم صاف، و يف اللغة قسم واف؛ ابتى بحب فتى من أبناء قّواد صقلّية، فهام 
به، و سلب لبه، و فقد أربه، و مل يزل جسمه ينحل و يضنى، و يذبل و يفنى وعيل يف حبه 

صربه؛ إىل أن نفث الدم صدره. و كان يصنع فيه الشعر طول أيامه، و مّدة غرامه؛ إىل أن 
فارق دنياه، و صار إىل أخراه؛ من دون ذنب يف حّبه ارتكبه، و ال عيب يف نفسه اكتسبه، 

أعاضه اهللّ اجلنة من شبابه، و غفر له يوم حسابه.

فمن شعره فيه قوله من قصيدة أّوهلا:

ــوح ــون يلـ ــك يف اجلفـ ــذا خيالـ لـــو كان يف اجلســـم املعـــذب روحهـ

ــوى ــى يف اهلـ ــا أقاسـ ــاملا ممـ ــا سـ هـــل يشـــتفي مـــن قلبـــي التربيـــحيـ

ـــي ـــّردى و تركتن ـــرض ال ـــي غ جـــروحغادرتن فيـــه  و  إاّل  يل  عضـــو  ال 

لـــو بلغـــت نفـــي الـــردى فريـــحهللّ مـــا صنعـــت لواحـــظ جفنـــه

))) »إنباه الرواة عىل أنباه النحاة« )64/3)).
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ويقول فيها:

ـــي ـــن فم ـــذيف م ـــاك ق ـــت عين ـــو عاين ـــفوحل ـــى مس ـــع دم ـــي م ـــدي و دمع كب

و خللـــت أنـــى مـــن فمـــي مذبـــوحلرأيـــت مقتـــوال و مل تـــر مقتـــا

جرحـــت قـــد  إين  ويـــح  ومـــا دروا أنـــى بأســـياف اجلفـــون جريـــحيـــا 

أأبـــاح قتـــى يـــا ظلـــوم مبيـــح!0قــل للــذي منــه علقــت منيتــي

ـــإىل ـــرت ف ـــدري ج ـــى ص ـــدي ع متـــى أغدو أعـــّذب يف اهلـــوى و أروح!كب

ومن ذلك قوله:

ــة حدثـــت لفـــرط بـــكاءحســـبوا دموعـــي إذ رأوهـــا مـــن دمـــى عـــن علـ

مـــن مقلتـــي أفضـــت إىل أحشـــائيتـــاهللّ مـــا هـــي غـــر أن بليتـــي

ـــدى و غيضـــت أدمعـــى ــىفتقطعـــت كب ــض دمائـ ــّى فيـ ــرى إىل عينـ فجـ
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